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 مؼدمة ادملف

 ك ظذ افـبلؿ وبورِ ؾ  افؾفؿ وَش  ؾ  ، وَص احلؿد هلل رب افعودغ

 .، وظذ آفف وأصحوبف أمجعغ افصودق األمغ 

 وبعد: 

 ()افػتووى افعومي ادخترصةفذه هل ادجؿقظي افثوكقي مـ ـتويب ؾ

رشوئؾ  إػفو، وؿد ؿسؿتفو ـوجؾ فإلجوبي ظافتل وؾؼـل اهلل ظز  

هتو وال يؿؾ افؼورئ مـ األؿقال واألدفي اءسفؾ ؿرتحتك  9صغرة

 .ادبسقضي

خقة واألخقات ، ظز ـثرة األشئؾي مـ  اإل  وكان سبب كتابتفا  

عرض هلؿ مـ حقل مو يَ  (قس بقكافػِ )حسويب ظذ   ظزاهلوتػ و

 .مسوئؾ يف أمقر ديـفؿ 

 ا حتك تـوشى ـؾ افـوس. ورأيً أن أجعؾفو خمترصة جد   

د فؽتوبتفو، وأكو ؾؼؿً مستعقـًو بوهلل تعوػ، مشؿًرا ظـ شوظد الِ 

دائًًم مـ ظوديت أكـل إذا ؾؽرت يف ظؿؾ بودرت بوفؽتوبي ؾقف وفق 
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ظون مو رمر األيوم ويتؿ وَس  ،ؾقف أفؿ أن أبداد ،صػحوت يسرة

 افعؿؾ بػضؾ اهلل تعوػ وتقؾقؼف.

أن تؽقن خمترصة إػ حد ظذ صً يف هذه افػتووى رَ وـًم ؿؾً َح 

 .شؾقب افسوئؾ أو افسوئؾيلـبر، بؾ أذـر افسمال ب

افراجح مـ أؿقال  تاخسإكًم و ،ومل أتؼقد بؿذهى مـ ادذاهى 

 .فقؾ مـ وجفي كظري ادتقاضعيافعؾًمء ومو رجحف افد

 .فؾحؼ وافصقاب وواهلل أشلل أن يقؾؼـ 

لمر ؽويي يف بُأحى أن أكقه  ادؼدمةهذه من سطور  يوقبل أن أكتف 

عي صدر مع اتسوع مسوئؾ افػؼف حتتوج إػ َش  ، أال  وهق أناألمهقي

افرأي وافرأي  -ُأؾؼ، وأن َيؼبؾ افبوحٌ أو ادػتل أو ضوفى افعؾؿ

 9أن يـظر يف ـؾ اآلراء واألؿقال جمتؿعي ويف دفقؾ ـؾ ؿقلر، وَخ اآل

وخلالف مـؼقل، وحتك ال يتعصى ؾنذا بمجوع حتك ال يتقهؿ اإل

 جفتف وحظف مـ افـظر افصحقح.ه فف وِ فرأي بعقـف وؽرُ 

 .عذ سقدكا حمؿد وبارك مؾ  الؾفم وس   ل  واحلؿد هلل رب العادني، وص  

 أمحد بن حمؿود آل رجب:  كتبه

 قرية خالد بن الولقد. - مـشلة أبو عؿر - رشققةال

 26216112110هاتف/ 
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ظـفو،  أيًم امرأة موتً وزوجفو راضٍ » :مو صحي حديٌ: 122س

 ؟شدخؾً الـي

 حديٌ ضعقػ.ج: 

 ؟شارال رضر وال رِض  » صحي حديٌ : مو : 121س

  .صحقح بشقاهده :ج

ديغ ـي اخلؾػوء ادفـتل وُش ظؾقؽؿ بُس » صحي حديٌ: مو : 122س

 ثوِت دَ ضقا ظؾقفو بوفـقاجذ، وإيوـؿ وُمح افراصديـ، رمسؽقا هبو وظَ 

 ؟شثي بدظي، وـؾ بدظي ضالفيدَ ؾنن ـؾ ُمح  9األمقر

 .صحقح بشقاهده ج:

 ث وبقل مو ال يمـؾ حلؿف؟وح ؿ رَ ؽح ُح مو : 122س

وبعض افعؾًمء ؿوفقا بوفطفورة  .ـجوشتفبؿوفقا ـثر مـ افػؼفوء  ج:

ال كستطقع أن ؾوأكو معفؿ  .صقوء افطفورةاألصؾ يف األ :وؿوفقا

 دفقؾ واضح. بالجزم بوفـجوشي كَ 

 ؿ أذان افصبل وادجـقن؟ؽح ُح مو : 123س

 .ؾلذاكف صحقح ظـد ـثر مـ افػؼفوء ،ًزا ظوؿاًل ق  إن ـون افصبل ُم ج: 
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 ،فؾتؽؾقػ ؾفق فقس أهاًل  9بف ذان ادجـقن ؾغر معتز وال معتد  أمو أ 

عرف وؿً افصالة ويـودي ظذ افـوس بلفػوظ يَ ؾؽقػ يؽقن ممذًكو 

 ؟!األذان ادحددة

حتتقي  لشتعًمل افزؾوكوت ومزيؾ افعرق افتاحؽؿ مو : 124س

 ظذ ـحقل؟

وألهنو  .ألكـو ال كستطقع أن كجزم بـجوشتفو 9جوئز فؽ اشتعًمهلو ج:

فقسً ـؾفو مخًرا، واخلؿر خمتؾػ يف كجوشتفو، ؾبؼقً ظذ أصؾ 

 افطفورة، 

 .ـتؼؾ مـ األصؾ إال بدفقؾ واضحكوال 

ؿ أخذ األجر ادودي ظذ صالة افساويح وخطبي ؽح ُح مو : 125س

 الؿعي؟

 جوئز. ج:

 تصحقح افشقخ األفبوين رمحف اهلل؟ : مو ؿقفؽ يف126س

 ًَ ؾؾؽ أن  ،مـ يعرؾقن أشبوب افتصحقح وافتضعقػ ج: إن ــ

  .تبحٌ بـػسؽ
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 ًَ ـ ؾؾؽ أن تؼؾد مَ  ،فوئلمـ يؼؾدون ويلخذون بوحلؽؿ افـ وإن ــ

  .تراه األظؾؿ

ـ اظساؾـو فف بوفعؾؿ ؾزم مِ وافشقخ ظومل جؾقؾ بال صؽ، وال يَ 

 تصحقحوتف رمحي اهلل ظؾقف.ؽؾ وافػضؾ أن كلخذ ب

كؽ مو هتبويت يف إي تالتظؾقو افطالق بوف :ؿول فزوجتف: 127س

 ًم احلؽؿ؟ؾ ،وبوتً !!افبقً افـفورده

 .ة مسوـغ أو ـسقهتؿَؼ ظؾقف ـػورة يؿغ بنضعوم ظَ  ج:

وال يؼع  .ز ظـ اإلضعوم أو افؽسقة9 صوم ثالثي أيومجَ ظَ  نح ؾنِ  

 افطالق.

ومو افػرق بغ  ؟ؿ بقع األظضوء افبؼيي وافتزع هبوؽح ُح مو : 128س

 افبقع وافتزع؟

يرض بحقوة ادتزع ؾال بلس  افبقع ال جيقز بحول، أمو افتزع ؾنن مل ج:

 .بف

ور يف السد وافشخص ال يؿؾؽ جسده فقتوجر أمو افبقع ؾفق اجت 

 أمو افتزع ؾػقف معووكي فؾؿسؾؿ وإحقوء فؾـػس. .ؾقف
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خرج ؾتَ  ،ريوفوكحـ مـ األ ،: ظـدكو بعض افدجوج وافبط112س

ؾفؾ جيقز فـو أن  ،ؾقفو جموري لافت ه رك ادقولـؾ يف بِ تهذه افطققر و

 كذبح هذه افطققر؟

 .يفاَل هذه افطققر يف حؽؿ الَ  ج:

عؾػ ظؾًػو كظقًػو، ثؿ بعد ذفؽ بس ثالثي أيوم وتُ احلوصؾ أهنو حُت و 

 فؽؿ ذبحفو وأـؾفو.

 ؿ اؿتـوء افؽؾى فؾحراشي؟ؽح ُح مو : 112س

 إن ـون فؾحراشي ؾال موكع. ج:

 : هؾ صح حديٌ يف ذـر يؼول ظـد افتثوؤب؟111س

إذا تثوءب » :مل أؿػ ظذ رء صحقح يف هذا، إكًم افثوبً ج:

 .شده مو اشتطوعأحدـؿ ؾؾَرُ 

 ؿ اخلروج مع مجوظي افتبؾقغ وافدظقة؟ؽح ُح مو : 112س

 ًَ ػ إ رهؿ بوهلل وادعُ ـ  ؿ افـوس وذَ ؾ  ظذ ظؾؿ وبصرة ؾعَ  ج: إن ــ

ؿ ؾ  ثؿ ظَ  ؿ أواًل ؾَ وإال ؾتعَ  . شبقؾ ربؽ بوحلؽؿي وادقظظي احلسـي

 .ؽرك
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ؾلرى ؾقفؿ اخلر  ،خقاين األؾوضؾ مـ أصحوب افتبؾقغإأمو  

يغؾى غؾى ظؾقفؿ ؿؾي افعؾؿ وفؽـ يَ  ،د وافـشوطوافػضؾ والِ 

 9عقـياد ؽًمتتحـذا بعض  افافتحدث بلحوديٌ ضعقػي، وظؾقفؿ 

 .معقـي ووخلروج أيومً ب اإلفزام مثؾ

شعقفؿ مشؽقر وجفدهؿ ضقى وكوؾع، وؾقفؿ أهؾ  فؽـ إمجواًل  

 .ظؾؿ وؾضؾ بال صؽ

  ًَ بـػسؽ  أـوس وإال ؾوبدؿ افؾ  عَ أن تظذ ظؾؿ  ؾـصقحتل فؽ إن ــ

 .أواًل 

ثؿ  ،ـ صذ افغداة يف مجوظيمَ » : هؾ صح هذا احلديٌ:113س

ـوكً فف ـلجر  9ذـر اهلل حتك تطؾع افشؿس، ثؿ صذ رـعتغؿعد يَ 

 ؟شتومي تومي تومي جي وظؿرةَح 

 مـ افـؼود. ػف ـثرعَ َض  ،بؾ هق حديٌ ضعقػال،  ج:
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بقن ذار ؼر  يُ فقلتغ ظؾقؽؿ أمراء »: هؾ صح حديٌ: 114س

ـ أدرك ذفؽ مـؽؿ ؾال افـوس، ويمخرون افصالة ظـ مقاؿقتفو، ؾؿَ 

 ؟شوو وال خوزكً وال جوبقً  وضق  و وال ُذ ريػً يؽقكـ ظَ 

بؾ هق حديٌ ضعقػ ال يصح ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ال،  ج:

 ظؾقف وشؾؿ.

 خرج زـوة مويل لؿعقي خريي؟: هؾ جيقز أن أُ 115س

تلـدت مـ أموكي افؼوئؿغ ظؾقفو، وأن جيقز ذفؽ إذا كعؿ،   ج:

 ؿـ يستحؼقن افزـوة مـ افػؼراء وادسوـغ.ؾقأكشطتفو مـحرصة 

 مومي؟م فإلؼدَ فؾ يُ ؾ ،افؼقم صوحى بدظي أؿرأذا ـون إ: 116س

م ؽره وإن ـون أؿؾ حػًظو مـف مو دام  صوحى ؿراءة دَ بؾ ُيؼَ ال،  ج:

ـ فبدع، خوصي مَ مومي أصحوب اإفؾخالف بغ افعؾًمء يف  9صحقحي

 قن إفقفو.ظُ دح جيوهرون ببدظتفؿ ويَ 

ألين  ؟ؾطر صفر رمضون بسبى االمتحوكوت: هؾ جيقز أن أُ 117س

 يف افصػ افثوفٌ افثوكقي ظوم؟

 .مـ مبقحوت افػطراالمتحوكوت  ًؾؾقس 9هذا ؽر جوئز فؽ ج:

 وأداء افػريضي أهؿ مـ االمتحوكوت.
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 عوتف؟ظدد رـمو و ؟ؿ صالة  افقترؽح : مو ُح 118س

 .ـي ممـدة ظذ افصحقح مـ أؿقال افعؾًمءصالة افقتر ُش ج: 

 وجيقز افقتر برـعي واحدة، أو ثالث، أو مخس، أو شبع، أو تسع. 

تؿ يب، ؾًمذا وئخر ؾأـي ادغرب )بعده( وجوء : ــً ُأصع ُش 122س

 وهؾ أجفر بوفؼراءة؟ ؟وهؾ تصح افصالة ؟أصـع

  .صالتؽ وصالتف صحقحي ج:

 دمف األمر ؾقف واشع.رك مـ ظفح وَج 

ًِ 132س ًِ  : ؿول هلو زوجفو  إذا ؾعؾ ؾػعؾً دون  !!ضوفؼ ـذا ؾلك

 ؾفؾ يؼع افطالق؟ ،ظؾؿف

ة َؼ ؽػر ـػورة يؿغ بنضعوم ظَ افطالق ؽر واؿع، وظؾقف أن يُ ج:

وظؾقف أن حيػظ  .ز صوم ثالثي أيومجَ ظَ  نح مسوـغ أو ـسقهتؿ، ؾنِ 

 فسوكف.

وهؾ صح أثر ابـ مسعقد يف  ؟يسبحشتعًمل ادِ اؿ ؽح ُح مو : 131س

 ن بوحلىص يف ادسجد؟قإكؽوره ظذ أؿقام يسبح

وأثر ابـ  .وافتسبقح بوفقد أؾضؾ .شتعًمهلو جوئز فضبط افعددا ج:

 ثبً.ال يَ  ريض اهلل ظـف  مسعقد
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 ؟ش ؼتؾ وافد بقفدهال يُ » :هؾ صح فديؽؿ حديٌ :132س

 .ج: أشوكقده ضعقػي

/ 2ؿ )ؽَ جومع افعؾقم واحلِ ؿول احلوؾظ ابـ رجى احلـبع يف  

ي ظـ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ مـ وجقه متعددة، وِ ))رُ : (224

 .ؽؾؿ يف أشوكقدهو((وؿد تُ 

 ؾ بف الؿفقر خالًؾو دوفؽؿِ وؿد ظَ  :)ؿؾً( 

ن ذُ : هؾ صح فديؽؿ حديٌ يف األذان واإلؿومي يف أُ 133س

 أو ؾضي؟ وص صعره وافتصدق بقزن افشعر ذهبً ادقفقد أو ؿ

َعػ هذه األحوديٌ أهؾ ، وؿد َض ال يصح يف هذا أي حديٌ ج:

 ادعرؾي بوحلديٌ.

 هؾ يؼع ثالث تطؾقؼوت افطالق ثالًثو يف جمؾس واحد، :134س

 أو واحدة؟ 

 :أن ؿقل افرجؾ فزوجتفهق  دين اهلل به وال أعتؼد سواهالذي أ   ج:

( ًِ ًِ  :أو (ضوفؼ بوفثالثيأك أن هذه  (ضوفؼ ضوفؼ ضوفؼ)أك

 ت ـؾفو حُتسى تطؾقؼي واحدة(.افتطؾقؼو
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مـ حديٌ ابـ ظبوس ريض اهلل  (2361صحقح مسؾؿ )دو يف   

ـون افطالق ظذ ظفد رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ظـفًم ؿول:))

ؾؼول  .ضالق افثالث واحدة -وأيب بؽر وشـتغ مـ خالؾي ظؿر

ظؿر بـ اخلطوب: إن افـوس ؿد اشتعجؾقا يف أمر ؿد ـوكً هلؿ ؾقف 

 .((ؾلمضوه ظؾقفؿ !!ة، ؾؾق أمضقـوه ظؾقفؿأكو

خر، آوفؽـفو  تصع ؾرًضو وتسك  ،خطبً ؾتوة :: يؼقل135س

 وكصحتفو مراًرا ؾؾؿ تستجى، ؾفؾ إذا تزوجتفو يصح افزواج؟

 .زواجؽ هبو صحقح ج:

ـ مَ  9 ألنـقي وـػوييويف افصوحلوت ؽُ  ،فؽـ ــصقحي ال تتزوجفو 

والد ظذ افصالة، حتك إن أمرهتؿ د األق  عَ فـ تُ  افصػي ـوكً هبذه 

 بؼقهلو ؾػعؾفو خالف افؼقل.

ؾفؾ حيؾ فف أن يتزوج   -وافعقوذ بوهلل-: صوب زكك بومرأة   136س

 ببـتفو؟

وظذ رأشفؿ شودتـو احلـػقي،  ،ع مـ ذفؽ ؾريؼ مـ افعؾًمءـَ مَ  ج:

بقـًم جقزه  .ؿقل ظـ موفؽهق و ،وتبعفؿ افثقري واألوزاظل

  بعضفؿ.
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 (.2/47)بدايي ادجتفد :ًاكظر إن صئ

 .دخؾ كػسؽ يف زواج يف صحتف خالف ـبر بغ افعؾًمءؾال تُ 

ك وافدة رؾحتًًم شتزو ، ثؿ إن ـون جوئًزا، ؾوفػتـي ؽر ملمقكي 

ذـرك أو ظذ األؿؾ يُ  ،وؿد جيرك افشقطون فؾػوحشي معفو ،زوجتؽ

 هبو.

؟ وهؾ ؾقفو ـي: هؾ صالة اخلسقف وافؽسقف ؾرض أو ُش 137س

 ؟واحد رـقع

  .ـيصالة اخلسقف وافؽسقف ُش  ؾ اإلمجوع ظذ أنُكؼِ  ج: 

 وذهى الؿفقر إػ أكف يف ـؾ رـعي رـقظون.

احلوئض فؾؿؼوبر؟ ومو حؽؿ زيورة ؿ زيورة ادرأة ؽح ُح مو : 138س

 فؾؿؼوبر؟

ز وماكع، ولؽل و  ما بني ُم يف حؽم زيارة ادرأة لؾؿؼابر ج: العؾامء 

 .جفتهعامل و  

أن ألدفي ـثرة فقس هذا مؼوم بسطفو، مـ أبرزهو 9 وازوأختار اجل 

ؾقجد امرأة تبؽل ؾؾؿ  ،ظذ ادؼوبرمر  صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ افـبل

ريض اهلل فً ظوئشي ووؿ .إكًم أكؽر تسخطفو ،يـؽر ظؾقفو افزيورة
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تعـل  _موذا أؿقل ألهؾ افبؼقع  :صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ فؾرشقلظـفو 

 ا.ـثرة جد  وأدفي أخرى  ؟_ظـد زيورهتو

أن تزور ادؼوبر، وجيى أن تؾتزم أثـوء مـ ؾال موكع وأما احلائض 

 ود.فطؿ اخلدوصؼ القى و  افتسخطظـ بعد افزيورهتو بحجوهبو، و

 وبوهلل افتقؾقؼ.

فقال افعؾًمء ): هؾ صح فديؽ ؿقل احلسـ افبرصي: 142س

 ؟(فصورت افـوس مثؾ افبفوئؿ

سػري افشوؾعل )ادتقىف: افإكًم ذـره  ،ال أظرف فف شـًدا ج:

 .(164/ 1) صحقح افبخوري ؼحفف جموفسف يف هـ(845

 : هؾ ادؿـقع يف األؽوين افؽؾًمت أو ادقشقؼك؟142س

حلديٌ ظؾؼف  9ـثر مـ افعؾًمء دادقشقؼك ظـادؿـقع هق ج: 

افبخوري، ووصؾف ؽره، وأظؾف ؿقم، أمو افؽؾًمت ؾؿـفو افؼبقح 

 واحلسـ.
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ثؿ حصؾ ظذ  ،ذ صفودتف بوفغش: صخص حصؾ ظ141س

 ؾفؾ راتبف حالل؟ ،وطقػي يف احلؽقمي

ؽثر مـ ويُ  ،وظؾقف أن يستغػر اهلل ويتقب إفقف ،ؽشف حرام ج:

ـَ افَسق َئوِت  }مـ بوب ؿقفف تعوػ:  ،افتصدق ِهبح ََسـَوِت ُيذح  {إَِن احلح

 .[223]هقد: 

 ف حالل.ؾراتب ،وإن ـون متؼـًو فعؿؾف ويمديف ظذ افقجف ادطؾقب

وهؾ يصح  ؟ؿ افبقل يف )ادبقفي وأكو واؿػ(ؽح : مو ُح 142س

 افقضقء بعد افبقل هبذه افطريؼي ادذـقرة؟

ـوطريـ، افبقل ؿوئًًم جوئز متك شست ظقرتؽ ظـ أظغ اف ج:

. ؾنن افبقل، وؽسؾً ذـركمـ  واتؼقً أن يرجع ظؾقؽ رء

 ف .ؾعؾً هذا صح افقضقء ظؼب

 ؾًمذا أؾعؾ؟ ،وؿً ؽضى شببً افديـ يف :: يؼقل143س

  ؟!لي خطر أظظؿ مـ افؽػرؾ، عؾؿ أكف ظذ خطر ظظقؿج: فقَ 

ؽثر مـ يُ أن و ،ؾعؾقف أن يـطؼ افشفودتغ، وأن يتقب إػ اهلل

ََسـَوِت  } إذ اهلل ؿول:9 االشتغػور وافتصدق وافعؿؾ افصوفح إَِن احلح

ـَ افَسق َئوِت  ِهبح  .[223]هقد:  {ُيذح
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كحسوُن َمو َؽَرَك بَِرب َؽ  } :تعوػ ؿقفف: مو تػسر 144س ِ َو اإلح َيو َأُّيه

َؽِريؿِ   ؟{افح

ال ـًم يتقمهف بعض افـوس مـ أكف إرصود إػ  ،هذا هتديد  ج:

 .ؽره ـرمف :حتك يؼقل ؿوئؾفؿ ،القاب حقٌ ؿول افؽريؿ

 :أي -بـ آدم بربؽ افؽريؿمو ؽرك يو  بل ادعـى يف هذه اآلية: 

ًَ  -افعظقؿ   ؟!ف بًم ال يؾقؼ معصقتف وؿوبؾتَ ظذ حتك أؿدم

 .(228/ 7افعؾؿقي ) /ط ،تػسر ابـ ـثراكظر 

ًِ ) :: ؿول فزوجتف145س  ؟ؾًم احلؽؿ (ـظفر أمل ظعَ  أك

ـًم ؿول  ، وهق مـؽر مـ افؼقل وزوروال جيقز ،ؿقفف هذا حرام ج:

 .اهلل

ظؾقف أن يستغػر اهلل ويتقب إفقف، وظؾقف ـػورة طفور افتل هل: و 

ـؾ مسؽغ  ،ز أضعؿ شتغ مسؽقـًوجَ ظَ  نح ؾنِ  .صفريـ متتوبعغصقوم 

 وجبي مشبعي مـ أؾضؾ ضعومف افذي يلـؾف.

 مجوع زوجتف. ػإـؾ هذا ؿبؾ أن يعقد 
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ادرأة أن تصع افظفر يف بقتفو يقم الؿعي، ؾفؾ  ت: إذا أراد146س

 تصؾقف ظـد األذان أو بعد اخلطبي؟

قف  ج: هلو بوخلطبي، والؿعي ال جتى ظذ ، ؾال صلن ظـد األذانُتَصؾ 

 افـسوء بال خالف.

 :هذه األحوديٌ ً: هؾ صح147س

 ؟شأؾضؾ الفود ـؾؿي حؼ ظـد شؾطون جوئر»

  ؟شادرء ظذ ديـ خؾقؾف»و

 ؟شؽرهقا ظؾقفإن اهلل جتووز يل ظـ أمتل اخلطل وافـسقون ومو اشتُ »و

 ؟ شروا مـ ذـر هوذم افؾذاتأـثِ »و 

 معوكقفو صحقحي. وكقدهو ضعقػي، وفؽـاألحوديٌ أش ـؾ هذه ج:

 ومتك يـتفل يف ظقد افػطر؟ ؟:متك يبدأ افتؽبر148س

وإن  ،، ؾنن صوء افـوس ـزوا فقؾي افعقدج: األمر يف ذلك واسع

وفقس يف ادسلفي حديٌ  .هوب دصذ افعقدصوءوا ـزوا ظـد افذَ 

 ظـ اكتفوء افتؽبر، وظؾقف افصالة وافسالم هللاحقح ظـ رشقل ص

 يـتفل بعد صالة افعقد.ؾفق 
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 : مو هل افصقغي افصحقحي فؾتؽبر يف افعقد؟ 152س

 وألمر يف ذفؽ واشع.مل َيِرد يف ذفؽ حديٌ صحقح9 ؾ ج:

فق أن افزوج بف ؿرحي ؾؾحستفو » ::هؾ صح حدي152ٌس

 ؟شمو وؾتف حؼف ،افزوجي

 ؿرب.أػ افضع بؾ هق إػال،  ج:

 ًم افعؿؾ؟ؾ ،ء بفز ظـ افقؾوجَ : صخص كذر كذًرا وظَ 151س

ٌِ  9ؽػر ـػورة يؿغافعؿؾ أن يُ  ج: ظؼبي يف صحقح مسؾؿ  حلدي

 .شـػورة افـذر ـػورة يؿغ»مرؾقًظو: 

 ؟مـفو يذكقب اخلؾقات ـقػ افطريؼ إػ افتقب :152س

 .ص هللأخؾِ  ج:

 .ظزم ظذ افتقبياو

 .ؼ ـؾ ضريؼ يقصؾؽ فؾذكىوأؽؾِ  

قف جراكؽ، ويف ؾو ،يف ظؿؾؽ ،وافزم رؾؼي صوحلي يف ـؾ جمول 

  .ظز افـًو صداؿتؽ

 .ابـػسؽ ـثرً  ُؾ ال َتح و
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ر مـ ذـره وصؽره وؿراءة ثِ ـح وأَ ، ظظؿي ربؽ رح ـَ ذَ وؿبؾ هذا ـؾف تَ  

 سف مـ أهؾ افصالح.وظؾقؽ بوفدظوء، وافتؿِ  .ـتوبف

ؾوصسى  ،وضوق ظؾقف مسؽـف ة،: رجؾ يعؿؾ بوفتجور153س

هذا افديـ مـ زـوة  ؾفؾ جيقز فف شداد ،مسؽـًو أوشع، ؾوشتدان

 رجفو؟موفف افتل ُي 

 !رج افرجؾ افزـوة فـػسف؟ؽقػ ُي ؾال جيقز،  ج:

فصالة الؿعي  لتيف ادسجد مصؾقي ظـد افقضقء تقض: 154س

افدخقل يف صحـ ادسجد  دوظـ ،وصؾقً افرـعتغ يف ادصؾقي

افرـعتغ افع صؾقتفو يف ؾفؾ جتزئ  ،شتؿع فؾخطبيأجؾسً 

 ؟ادصؾقي

 .سى فؽ حتقي مسجد بنذن اهللحُت  ،ج: كعؿ
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تصحقحوت افشقخ األفبوين رمحف اهلل رمحي يف : مو رأيؽؿ 155س

 واشعي؟

 .ث افؽبر وافعومل افشفرد  حَ رمحوت ربـو ظذ ذفؽؿ ادُ  ج:

 أمو ظـ تصحقحوت ؾضقؾتف، ؾـوؾعي يف مجؾتفو.

بقل بوفشقاهد وبؿجؿقع فؽـ ؾقفو تقشع زائد يف افتحسغ وافؼَ 

 .افطرق

 ؟صحي حديٌ افـفل ظـ افتشبقؽ ؿبؾ افصالةمو : 156س

 وحديٌ االتؽوء ظذ افقد افقرسى خؾػ افظفر خورج افصالة؟

 ـالمهو ال يصح ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ. ج:

 رَص صعر رأشف؟ـ ؿَ دَ  (كعقًًم ) :ؿ ؿقل افـوسؽح ُح مو : 157س

  افعبودات.مـ مجؾي افعودات ال اوهذ .ال بلس هبذا ؾفق دظوء ج:

 ؿ أخذ ؿرض بػوئدة مـ افبـؽ؟ؽح ُح مو : 158س

 ج: هذا رًبو مرم، وال جيقز.
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ؿ  : مو162س  ؟ي ؾرظقنؿصي موصطي ابـُحؽح

ويً مـ ضرق ظـ محود بـ شؾؿي، ؾؼد رُ  9هو حسـي اإلشـودارأُ  ج:

، ظـ ابـ ظبوس، ظـ رح بَ ظـ ظطوء بـ افسوئى، ظـ شعقد بـ ُج 

 .وشؾؿ صذ اهلل ظؾقف رشقل اهلل

  .ختالطشؿع مـ ظطوء بعد اال امحودً  : إنـ أظؾقهو ؿوفقاومَ 

شؿع مـ ظطوء ؿبؾ  امحودً  وبعد افبحٌ وافتدؿقؼ تبغ أن

 .ختالطاال

وؿد اشتثـك الؿفقر  يف ترمجة عطاء بن السائب: الق  قال ابن الؽ   

 .روايي محود بـ شؾؿي ظـف

 (.214افؽقاـى افـرات )ص  :واكظر إن صئً

ؽ مـ ادالئؽي أن ؾَ إػ مَ  اهلل أوحك إن» :هؾ صح حديٌ: 162س

إن ؾقفو  ،ؿول: ؾؼول: يو رب !!اؿؾى مديـي ـذا وـذا ظذ أهؾفو

ؾنن  9ؾؼول: اؿؾبفو ظؾقف وظؾقفؿ !مل يعصؽ ضرؾي ظغ ؾالًكو ظبدك

 ؟شطه شوظي ؿَ  وجفف مل يتؿعر يفَ 

بقد بـ ظُ وي مـ ضريؼ ا، ؾؼد رُ ، بؾ هق ضعقػ جد  ال يصح ج:

 . ظًمر بـ شقػ ظـ إشحوق افعطور،
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 .اوـالمهو ضعقػ احلديٌ جد  

هذا احلديٌ ظـ  وِ رح مل يَ ) (:7/336يف األوسط)قال الطزاين  

 (.د بـ إشحوق افعطورقح بَ األظؿش إال ظًمر بـ شقػ، تػرد بف ظُ 

، (6277)(ى اإليًمنعَ ُص )َعػ احلديٌ اإلموم افبقفؼل يف وؿد َض 

 .بـ ديـورب أكف مـ ؿقل موفؽ قَ وَص 

 حتك مـ ؿقل موفؽ ؾقف ضعػ.و

أيًم امرأة شلفً زوجفو افطالق مـ » : هؾ صح حديٌ:161س

 ؟شؾحرام ظؾقفو رائحي الـي ،ؽر مو بلس

 وهؾ ضؾى افطالق بدون شبى حرام ذًظو؟ 

  .بؾ هق معؾ بوإلرشول ،احلديٌ ال يصح ج:

 :فسببغ وأمو ضؾى افطالق بدون شبى ؾؿؽروه ـراهي صديدة

افثوين: ؾرح افشقطون هبذا أظظؿ مـ ؾرحف  .تػريؼ األسة :ولاأل

 برسؿي ادسؾؿ وزكوه!!

 ؟شادختؾعوت هـ ادـوؾؼوت»: هؾ صح حديٌ:  162س

  .ال يصح هذا ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ج:

 واخلؾع جوئز إذا ـرهً ادرأة احلقوة مع زوجفو.
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 ؟حؽؿ مرور احلوئض بجقار ادصعمو : 163س

 افصالة صحقحي، وال حرج مـ مرورهو بجقار ادصع. ج:

 وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل ـون:  مو صحي حديٌ: 164س

 ومـ افسقء، فقؾي ومـ افسقء، يقم مـ بؽ أظقذ إين افؾفؿ: »يؼقل

 دار يف -افسقء جور ومـ افسقء، صوحى ومـ افسقء، شوظي

 ؟شؼوميادُ 

افدظوء( ويف شـده )ويف  ،(أخرجف افطزاين يف )معجؿف افؽبر ج:

 ـي افضعػ ـذفؽ.ظِ د افطزاين مَ ره ػَ وتَ  .ضعػ

 ؟احلًمالت يبوفػوكؾ افصالةمو صحي : 165س

 .صالة افرجؾ ظذ هذه افقصػ صحقحي مع افؽراهي ج:

 لقس الواحد الثوب يف أحدكم يصيل ال» :أمو افؽراهي ؾؾحديٌ 

 متػؼ ظؾقف. «يشء عاتؼقه عذ

 ؟إذا أؾطرت رمضونؿ احلومؾ ؽح ُح مو : 166س

 اخلالف يف صلهنو ؿوئؿ وؿقي. ج:

ظذ  ػطر وتؼيض ظـدمو تؼقىأهنو تُ  -وافعؾؿ ظـد اهلل-واألطفر  

 افؼضوء.
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ـ موت مَ » :حلديٌ 9ًهؾ جيقز ؿضوء افصقم ظـ ادق: 167س

 ؟شف وفقفصوم ظـ ،وظؾقف صقوم

 بؾ اشتحبف ظدد ـبر مـ أهؾ افعؾؿ. ،ذفؽ جوئز ،كعؿ ج:

 شبوفصدؿي مرضوـؿ داووا»هذيـ احلديثغ:  صحي مو: 178س

 ؟شمسؾؿ ـؾ ظذ ؾريضي افعؾؿ ضؾى»

 .أشوكقدمهو ضعقػي ج:

ؾؼد  9إمجواًل  مستحبيوهل  ،افصدؿيؾوألول ؾقف حٌ ظذ  ىـأما ادع 

 ، وحٌ ظؾقفو كبقـو مؿد صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.ظز وجؾ ربـو هبو ر مَ أَ 

 إال ادرء ديـ يؼقم ال افتل مقراأل يف ىواج ؾفق  افعؾؿ ضؾىظـ و

 .(افديـ صقلأو افػرائض) وهب

 ؟بؿسجد بف رضيح ةؿ افصالؽح مو ُح : 182س

ـ اهلل ورشقفف افقفقد وافـصورى بسبى أهنؿ اتذوا ؿبقر عَ فَ  ج:

 .أكبقوئفؿ وصوحلقفؿ مسوجد

ؾنن ـون افؼز خورج ادسجد  .يف مسجد بداخؾف رضيح ؾال تصؾ   

ؾفل أيًضو صحقحي مع افؽراهي  فوإن ـون داخؾ .ؾوفصالة صحقحي

 ؿ بقجقد افرضيح.ؾِ ثؿ صوحبفو إذا ظَ إافشديدة، و
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 ل؟موم فقضإؿ افصالة وراء ؽح مو ُح   :182س

-ـرانـ يعؿؾ ظؿؾ ؿقم فقط، وهق إتقون افذه هق مَ  :افؾقضل ج:

 .-ظقوًذا بوهلل

 .ي صديدةبطؾ فؽـفو مؽروهي ـراهوافصالة خؾػف ال تَ 

 أن يلتؿ بنموم صوفح ؾوضؾ. ػ بودسؾؿوح ؾوألؾضؾ واألَ  

  افبالد األوربقي افتل يطقل ؾقفو بعض ؿ افصقوم يفؽح مو ُح : 181س

 ؟يـ شوظيوؿد يؿتد إػ  ظؼ ،وؿً افصقوم

والعؾم عـد  -ادسللة، والظاهرهذه وقع اخلالف بني العؾامء يف  ج:

قال افـفور مفًم ضول مو دام هـوك فقؾ افصوئؿ يصقم ضَ  أن -اهلل تعاىل

 .ومو دام هـوك ؽروب فؾشؿس ـيلتق

يف افبالد  –وافعؾؿ ظـد اهلل  –ى أؿرب دوفي ؾفذا َس أمو أن ُيصوم َح  

 .افتل فقؾفو دائؿ أو هنورهو دائؿ ألصفر ظديدة
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شقغ هلؿ افػطر وافشؿس مؼؿي فطقل شوظوت افـفور، أُ وال  

 واهلل أظؾؿ.  .ىَص واألجر ظذ ؿدر افـَ

فؾ ؾ،  تلجرتف فؾسؽـك هبو بقً أشوؾر دديـي فؾدراشي ويل: 182س

أكو ال  :مع افعؾؿ ؟ ذه افبؾدمدة إؿومتل هب افصالة ؿرصجيقز يل أن أَ 

 ؟أبؼك هـوك ضقياًل 

، ومو دمً تؿ افصالة مو دام فؽ ؾقفو بقًتُ  بؾ األؾضؾ فؽ أن ج:

 ؿومتؽ.إت مدة رُص حتك وإن ؿَ  تؼقؿ ؾقف،

 ،ؾتوةظذ صوب د ؼَ : يؼرأ ـثر مـ أهؾ مرص )افػوحتي( إذا ظَ 183س

 ؾًم حؽؿ ذفؽ؟

د ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، وؿد رِ هذا صـقع مل يَ  ج:

 يف.دح ي هَ دح ، وخر اهلَ ومل يؼرؤوا افػوحتي ى وخطى أصحوبفطَ َخ 
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 ؟بد ادطؾى ظؿ افـبل هق أشد اهلل محزة بـ ظ : هؾ صح أن184س

 ظـف )ظؿ اهلل محزة ريض أن  تػقد ،هلذا ظدة ضرق بلشوكقد خمتؾػي ج:

ـ ، وال أظرف مَ َر رشقل اهلل( هق أشد اهلل، وهذا أمر اصتفر يف افس  

 كػوه.

  افصالة؟رصح ذوط ؿَ مو : 185س

وهذا ظـد  –شػر أهنو أن تسوؾر مسوؾي يطؾؼ ظؾقف يف افعرف  ج:

 .-ظـد ؾريؼ مـ افعؾًمء –ؾريؼ مـ افعؾًمء، ويؽقن يف رء مبوح 

 .ووزة ظؿران بؾدك إال ظـد جمرصح ؼع يف افؼَ وال تَ  

  9وال تستؿر يف افؼرص إذا أؿؿً يف مؽون أـثر مـ ثالثي أيوم 

  .خروًجو مـ اخلالف

 وال يؽقن افؼرص إال فؾصالة افربوظقي.

 ؟(أفػ وئيمِ  درهؿ شبؼ) :صحي مؼقفيمو : 186س
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ـف ؾريؼ مـ أهؾ احلديٌ، ودضعػ أن يضعػف َس هذا حديٌ َح  ج:

 فتػرد ابـ ظجالن بف.

 ؟شًمء اهللأهؾ هق اشؿ مـ  (افشورعؾؿي ): ـ187س

وجؾ، فؽـ يستعؿؾفو   سً هذه افؽؾؿي مـ أشًمء اهلل ظزفق ج:

 :ع افديـ هق اهلل، ؾقؼقفقنصقل ظذ أشوس أن افذي َذَ ظؾًمء األ

 .)افشورع احلؽقؿ( يؼصدون هبو رب افعزة، أو افرشقل أحقوًكو

  ًُ هو ؤػ اتؼووح األَ  :مي افعدوي، ؾؼولاَل ظـفو صقخـو افعَ  وؿد شلف

 واالبتعود ظـفو.

 ؟فبطؾ صقميَ  ئـ تؾػظ بؾػظ شق: هؾ مَ 188س

 ؾ أجره.ؼِ يلثؿ ويَ أكف ػطر، فؽـ ال صؽ افراجح أكف ال يُ  ج:

 ؟فقؾي افـصػ مـ صعبون: هؾ صح حديٌ يف 222س

 .ثبً ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿال يَ  فوـؾ مو ورد ؾق ج:
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بان يف فضائل شفر شعبان )ص ام وضح واستقال ابن دحقة فق

)ؿول أهؾ افتعديؾ وافتجريح: وفقس يف حديٌ فقؾي افـصػ  :(43

 مـ صعبون حديٌ يصح (.

)وفقس يف فقؾي افـصػ مـ  :(028/ 06 )قال الؼرصبي يف تػسرهو

 ،ال يف ؾضؾفو وال يف كسخ اآلجول ؾقفو ،ل ظؾقفقَ عَ صعبون حديٌ يُ 

 ؾال تؾتػتقا إفقفو(.

 ؟ؿ رؾع األيدي وافدظوء ظؼى ـؾ صالةؽح : مو هق ُح 222س

 ع افقديـ ظـد افدظوء وارد يف مجؾي أحوديٌ ظـ رشقل اهللؾح رَ  ج:

 .وصذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ، بؾ تقاتر تقاتًرا معـقي  

ؾال حرج أبًدا أن يرؾع افشخص يديف ظـد افدظوء ظؼى افصؾقات  

 ـي مـ ؽره .ضـ أخرى  بؾ هق أؿرب إػ افسه اأو يف مق

 صذ- افـبل أن: -ظـف اهلل ريض- أكس حديٌ: هؾ صح 221س

 ؟كػسف ظـ ظؼ -وشؾؿ ظؾقف اهلل

 .صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ اهلل رشقل ظـ يصح مل ج:
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وضؾى مـل أن  ،دوالرات مـ أحد إخقاين : أخذُت 222س

وهل أؿؾ يف  ،وهل افريوالت افسعقديي ،أشددهو فف بعؿؾي أخرى

 ؾفؾ هذا جوئز؟ . افبوؿلشومتؽ يف :وؿول ،ؿقؿتفو مـ افدوالرات

 هذه افصقرة ال موكع مـفو. ج:

 -وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ- افـبل ـون : هؾ صح حديٌ: 223س

 بغ صفر ذاك»: ؿول ذفؽ ظـ شئؾ ؾؾًم صعبون، يف وصقومً  أـثر

 ظؿع رؾعيُ  أن ىحِ وأُ  اهلل، إػ األظًمل ؾقف رؾعتُ  ورمضون، رجى

 ؟ شصوئؿ وأكو

صذ اهلل  ثبً ظـ رشقل اهللال يَ هذا احلديٌ حديٌ ضعقػ  ج:

 .ظؾقف وشؾؿ

 .وهو أبو الغصن ثابت بن ققس، به ػاريالغ  ؾته: تتؿثل يف تػرد وع  

 :وهو عذ التحرير ال يتحؿل التػرد

 .غ يف رواييعِ ؾؼد وثؼف أمحد وابـ مَ  

  .خرىعغ يف  افروايي األػف ابـ مَ عَ بقـًم َض 

 . بذاك حديثف فقس:  داود قأب وؿول

  .فقس بحوؾظ وال ضوبط ل احلوـؿ :وؿو 
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 افقهؿ ـثر ، احلديٌ ؿؾقؾ ـون:  ( افضعػوء ) يف حبون ابـ وؿول

  .ؽره ظؾقف يتوبعف مل إذا بخزه تٍحُي  ال يرويف، ؾقًم

 (.افثؼوت ) يف وأظوده

 احلقيـل)حػظف اهلل( هذا احلديٌ. صقخـوػ عَ وؿد َض  

 ؟مضون افؼودم هؾ جيقز تلخر صقوم افؼضوء إػ بعد ر: 224س

تلخر ؿضوء رمضون إػ رمضون آخر، أـثر افعؾًمء ال جيقز ظـد  ج:

 بؾ يلثؿ افشخص. ،مـ ؽر ظذر

مـ ؿول يف افؼرآن برأيف، أو بًم ال » : مو صحي حديٌ:225س

 ؟شؾؾقتبقأ مؼعده مـ افـور 9يعؾؿ

 .ال يصح سـده عن رسو ل اهلل صذ اهلل عؾقه وسؾم ج:

ـي رشقفف ب اهلل أو يف ُش وؾوفذي يتؽؾؿ يف ـت ى،وأما من حقث ادعـ 

 َتُؼقُفقا َواَل  } :إذ اهلل ؿول 9ض كػسف فـور جفـؿر  عَ بال ريى يُ برأيف، ؾ

ِسـَُتُؽؿُ  َتِصُػ  دَِو َؽِذَب  َأفح وا َحَرامٌ  َوَهَذا َحاَلٌل  َهَذا افح َسُ  اهللَِ َظَذ  فَِتػح

َؽِذَب  ـَ  إِنَ  افح ونَ  اَفِذي َسُ َؽِذَب  اهللَِ َظَذ  َيػح ِؾُحقن اَل  افح : افـحؾ] {ُيػح

225]. 
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ػً افـور وُح  ،ػً الـي بودؽورهُح » :حديٌمو صحي : 226س

  ؟شبوفشفقات

 احلديٌ يف صحقح مسؾؿ. ج:

م افرزق بوفذكى َر حح قُ إن افعبد فَ »صحي حديٌ: مو : 227س

 ؟شيصقبف

 افذكقب  : إن ضرؿف ضعقػي، وفؽـ ؿول ؾريؼ مـ افعؾًمء  :ؿؾً ج:

ؿـع افعبد افرزق، فؽـ ال وؿد ال يُ  .ذ فؽؾ جوفبي خر فؽؾ عيموك

 هذا حرمون أظظؿ.و ،ك فف ؾقفُيبورَ 

 غح رَ ػَ تَ  ،آدم بـ يو»: : مو صحي احلديٌ افؼدد افذي ؾقف228س

 يديؽ مألُت  تػعؾ وإال ؾؼرك، دُش وأَ  ؽـك صدرك أمأل فعبوديت

 ؟شؾؼرك دُش أَ  ومل صغاًل 

 حديٌ ضعقػ ال يصح. هذا  ج:

 وديظب ـمِ  نإ» :: مو صحي احلديٌ افؼدد افذي ؾقف222س

 نوإ .ؽذف ألؾسده أؾؼرتف قوف ،غـكاف إال يصؾحف ـ المَ  ممـغاد

 ألؾسده أؽـقتف قوف ،ػؼراف إال يصؾحف ال ـمَ  ممـغاد وديظب ـمِ 

 ؟شؽذف
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 ا.ضعقػ جد   هذا حديٌ ج:

 ؟شأرحـو بوفصالة ،يو بالل»: هؾ صح حديٌ: 222س

 ،شومل بـ أيب العدضريؼ  ؿف مؼول، وأحسـفو حواًل يف ـؾ ضر ج:

اكظر ظؾؾ افدارؿطـل  اختالًؾو ـبًرا. ؾػ ؾقف ظذ شومل فؽـ اختُ 

(3/212 ،352.) 

 ـف مـ افعؾًمء بؿجؿقع ضرؿفَس ـ َح ومَ  .ؾوختقوري أكف ضعقػ

 ؾف وجف.ؾ 

 16مثؾ) 9ساء وادعراج: هؾ هـوك توريخ حيدد فقؾي اإل221س

 ؟ رجى(

ألحوديٌ يف تصقص هذا ال تصح ظـ رشقل اهلل صذ ـؾ ا ج:

 اهلل ظؾقف وشؾؿ، ؾوهلل أظؾؿ بتوريخ هذا حتديًدا.

ؿ رضب اددرس فؾطوفى222س  ؟: مو ُحؽح

وـذا افشتوئؿ، وأال  ،اجتـوب افقجف ل:وه ،هذا جوئز بضقابط ج:

سؿح األكظؿي أو اإلدارة فف ؽرس ظظًًم، وأن تَ وال يَ  ،ؾًدا جِ رض  ُي 

 بذفؽ.
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 فصالة )وهل إحداث صقت بطؾ ا: هؾ افـحـحي تُ 223س

 ؟]احؿ احؿ[(

 .يػتؼر إػ دفقؾ صحقح سيحافؼقل بوفبطالن  ج:

يف  ، ؾوفؽراهي مقجقدة ألنأمو إذا ـون افتـحـح بدون رضورة 

 .افصالة صغاًل 

، فؽـ ؾقف كسوء ؿ ظؿؾ ـرتقن إشالمل كوؾعؽح ُح مو : 224س

 ؟ـرتقكقي بدون كؼوب

 .ؾال حرج  مـ افػتـي وافػسودؾنن خال :مر هـو فؾػتـياأل ده رَ مَ  ج:

 ؿـع ؾوهلل ال حيى افػسود.يُ ؾنكف أو مػوشد  وإن ـون ؾقف ؾتـي

 ؿ وضع صقريت ظذ افػقس ـصقرة صخصقي؟ؽح ُح مو : 225س 

ز.ـ م، ومـفؿ مَ ر  ـ حُيَ ؾؿـفؿ مَ  :ادسلفي خالؾقي ج:  جُيق 

ؾال جـوح  أي أخذَت وافظوهر أهنو مو يسع ؾقف اخلالف  وبلي ر  

 ز.جُيق  ـ ظؾقؽ، وأكو أرى تلفؼ ؿقل مَ 

ًُ : 226س ورجعً مرة  ،موممـ مؽوين خطقتغ فأل فق حترـ

 بطؾ صاليت؟فؾ تَ ؾ ،دصؾحي افصالة ىخرأ

 بطؾ، بؾ هل صحقحي.ال تَ  ج:
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زواج أن اصسضً ظذ زوجل يف ظؼد اف :فسوئؾي: تؼقل ا227س

 ذا جوئز؟فؾ هؾ ،وواؾؼ أـؿؾ دراشتل يف الومعي

 وال حرج. ،جوئزهذا  ج:

 :  هؾ جيقز يل أن أؽتوب وفدي أو ابـتل؟228س

 ، فؾؼريى وافغريى!ـبرة لبؾ ه ،قبيافغِ  ال جتقزج: 

 ؟((وفد افزكو ذ افثالثي)) :: هؾ يصح حدي212ٌس

 ال يصح ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ. ج:

بر افسـ  وهق اآلن ـ ،: أؾطر شـقات يف صبوبف يف رمضون212س

 ؾًمذا ظؾقف؟ ،يعجز ظـ افؼضوءو

ؿ طعِ ظؾقف افتقبي واالشتغػور واإلـثور مـ افعؿؾ افصوفح، وأن يُ  ج:

 .وظـ ـؾ يقم أؾطره مسؽقـً 

:  يؼقل: وافدتف مرضً ؿبؾ رمضون وظجزت ظـ 211س

وؿبؾ اكتفوء افشفر بققمغ تقؾوهو اهلل، ؾفؾ جيى أن يصقم  ،افصقوم

 ؟وظـف

 وال ظؾقؽؿ.رمحفو اهلل، قر ال رء ظؾقفو بوفتقصقػ ادذـ ج:
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 ؟، ؾًمذا ظعَ وجدت مبؾًغو مـ ادول يف افطريؼ :: يؼقل212س

ظؾقؽ أن حتتػظ بودول، وتعؾـ ظـف يف ـؾ مؽون ؿريى مـ  ج:

  .مدة شـي افتل وجدتف ؾقفو يادـطؼ

وأكً  .أظطقتف فف ،ؾنذا جوء صوحبف خالل شـي وأتك بلوصوؾف

  .وكتؽمثوب ملجقر ظذ أم

 ،، ؾؾؽ احلؼ أن تترصف ؾقف ـقػًم تشوءوإن مرت افسـي ومل يلِت 

 أو كحق ذفؽ. ...كػوقإو أـ تصدق مِ 

افؽفػ يقم الؿعي، وهؾ شقرة : مو صحي حديٌ ؿراءة 213س

 ب وؿػف ؟قَ َص  َمـ ـ افعؾًمءمِ 

ى عَ ، ـًم صقبف افبقفؼل ؾؼول يف )ُص ػه أصحق  احلديث و   ج:

وـذفؽ، افذهبل ؾؼول  ـًم  .قظ مقؿقفوهذا هق ادحػ :اإليًمن(

 :وؿول ابـ ـثر ـًم يف )افتػسر(  .أصح ػفؿح ووَ   :ر(افؼدي ؾقضيف )

 ابـ ؿولو .وهذا احلديٌ يف رؾعف كظر، وأحسـ أحقافف افقؿػ

 أتؼـ ـؾفو ضرؿف يف ادقؿقف ورجول: ـًم يف )ؾقض افؼدير( حجر

 .ادرؾقع رجول مـ

 رجحقا وؿػف،  افذيـ  ءوهـوك افؽثر وافؽثر مـ افعؾًم 
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 .وأـتػل بًم ُذـر

 .وحصقفأح وؿػف صقخـو مصطػك بـ افعدوي أمومل مراًرا ال َج ورَ  

: هـوك ؿطي تمذيـو وتلـؾ افدجوج افصغر ، ؾفؾ جيقز فـو 214س

 ؿتؾفو؟

بؾ ُتدؾع بؽؾ افطرق مـ دون ؿتؾ، ؾال كتجف ال جيقز ؿتؾفو،   ج:

 هو وإبعودهو.فؾؼتؾ إال ظـد افتعذر افتوم ظـ ضرد

، ؾفؾ ثؿ موتً ومل تؼضِ  ،ووضعً : امرأة ـوكً حوماًل 215س

 صوم ظـفو؟جيقز أن ي

 شح عِ عؾؿ افسوئؾ افؽريؿ أهنو إن وضعً احلؿؾ وموتً ومل تَ فقَ  ج:

ظذ  ،ؾال ؿضوء ظؾقفو مـ األصؾ ،ؾسة ـوؾقي تسؿح هلو بوفؼضوء

  .افراجح مـ أؿقال افعؾًمء

 وإن صوم ظـفو أهؾفو ؾجوئز وحسـ.

أيًم امرأة وضعً ثقوهبو يف ؽر بقً »: مو معـك حديٌ: 216س

 ؟شد هتؽً شس مو بقـفو وبغ اهلل ظز وجؾؾؼ ،زوجفو

 .ـ أظؾفهذا احلديٌ طوهر شـده افسالمي، ومل أؿػ ظذ مَ  ج:
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 :فؼد اختؾف العؾامء يف رشحه ،عن معـاهأما و

 فألجوكى تؽشػفو ظـ ــويي والصـعاين:اوي، ـ  فؼال بعضفم كادُ  

 . . وهق األطفر فدَي مـفؿ سهوَس ت وظدم

 .وأمفو أبقفو بقً يف وفق فؼال: الؼاري عيل الادُ وشدد بعضفم ك

 ؾقف كظر. :قؾت 

 ؟ : حؽؿ افطالق يف حول افغضى217س

افغضى فف أحقال، وـؾ ؿضقي هلو مالبسوهتو اخلوصي، وأكو  ج:

و وؿد ؿرأت ؾقفو أبحوثً  ،يف هذه ادسلفيمتقؿػ يف إضالق ؿوظدة 

 بفو.َس ـؾ مسلفي وؿضقي بحَ  ـثرة، فؽـ األطفر أن

وتؽؾؿً  ،اؽرارً ا وتَ  حيؾػ بوفطالق مرارً دائًًم  : صخص 218س

 ًح ثَ دَ وحَتَ  ،عد ادسوؾوت بقــوبُ  ػإ ىدأمو  9بسبى هذا ا معف ـثرً 

 ي تدروهل ال ،ازوجتف معل بسبى زوجفو وحؾػف بوفطالق ـثرً 

 ؟احلرام يف م أهؾ تعقش معف يف احلالل 

ؽثرون  احلؾػ بوفطالق ظذ هذه ـ يُ هداه اهلل وهدى مجقع مَ ج: 

 .افصػي
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 ظعَ ) :ظذ صوحبؽ هذا يف ـؾ مرة يؼقل ؾقفو أن :والراجح 

ة َؼ وتؽقن بنضعوم ظَ  ،ـػورة يؿغ -ويػعؾ (افطالق مو أؾعؾ ـذا

 وظؾقف أن حيػظ فسوكف. .مسوـغ

 : هؾ جيقز فؾحوئض والـى دخقل ادسجد؟222س

 وبعد. بالتحريم قالوا أكثرهمو، العؾامء بني خالف فقفا ادسللة ج:

 ظـد األحوديٌ مـ بف اشتدفقا مو ؾلؽؾى بف اشتدفقا ؾقًم افـظر

 .فقَج ؾؿُ  ؽرهو مـ بف اشتدفقا ومو . ضعقػي افتحرير

 ...احلديث أهل وبعض ظاهريةالك العؾامء بعض وذهب 

 .وهو الراجح لدي    .ذلك جواز إىل -غرهمو

( )وأكو:سقغ دردد األذان ظـد افشفودتغ أن يؼقل: هؾ يَ 222س

 فشفودتغ؟امـ كطؼف  بداًل 

ريض  معوويي  ( أن823دو ظـد افبخوري) 9سقغ فف ذفؽيَ  ،كعؿ ج:

 .صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ عف فؾـبلؾَ ورَ  ،ؾ ذفؽعَ ؾَ اهلل ظـف 
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اهلل ظؾقف وشؾؿ أن يطى افرجؾ ظذ  : هنك افرشقل صذ221س

 طبي أخقف، ؾًم ضوبط ذفؽ؟ِخ 

 .اخلوضى ورـقهنو إفقفظذ مقاؾؼي ادرأة  ج: ضابط ذلك

ف افشخص أن ؾالًكو خطى ؾالكي وواؾؼً ظؾقف، ؾال َر ؾؿتك ظَ  

 طبتفو.حيؾ فف أن يتؼدم هق خلِ 

وهؾ صح افـفل ظـ  ؟ؿ صقوم افسبً مـػرًداؽح : مو ُح 222س

 ذفؽ؟

 .بلس بذفؽ الج: 

ػف أـوبر عَ ذفؽ ال يصح، وؿد َض افـفل ظـ واحلديٌ افقارد يف  

 ...وئل وافطحوويَس ري، وموفؽ، وأيب داود، وافـَ هح ـوفزه  9افـؼود

 وؽرهؿ.

ؾ يقم الؿعي واؽتسؾ، ثؿ َس ـ ؽَ مَ » : هؾ صح حديٌ:223س

 9غُ ؾح ر وابتؽر، ومشك ومل يرـى، ودكو مـ اإلموم ؾوشتؿع ومل يَ ؽَ بَ 

 ؟شأجر صقومفو وؿقومفو ،ون فف بؽؾ خطقة ظؿؾ شـيـ

 أشوكقده ضعقػي ، ومتـف ؽريى. ج:
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 يؾتوجرت افثوكق، يثوكق أةظـد امر يأموك وضعً مواًل  ةمرأا :224س

ؾفؾ فصوحبي ادول ، بودول وربحً دون ظؾؿ األوػ صوحبي ادول

 ي؟افثوكق ةوهؾ تلثؿ ادرأ ؟جزء يف افربح

ؾؿـفؿ مـ ؿول بودـع، ومـفؿ مـ  :العؾامء ج: يف ادسللة خالف بني

موكي مو يسد بف ع ظـده هذه األقدَ ؿول بولقاز، بؼط أن يؽقن فؾؿُ 

 .سورةيف حول اخلَ 

أمو واحلول هـو أهنو توجرة وـسبً، ؾسد أصؾ ادول فصوحبتف، وإن  

ثؿ إوإال ؾال  .زادت معف بعض ادؽسى ؾفق أؾضؾ وأشؾؿ هلو

 ظؾقفو.

 ؿرص مـ افؼصقر، ألحد حدائؼ )يف بستون( : أكو ظومؾ225س

 ؼرص أحقوًكو فبعضاف ؾفق يمجر 9فؽـ صوحى افعؿؾ موفف حرام

 ؟ن ويؼبقن اخلؿقر، ؾفؾ ظؿع حراممـ يزكق ادػسديـ
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افعؿؾ ظـد ؽر هذا افشخص  فؽـظؿؾؽ ال حرمي ؾقف، و ج:

 أؾضؾ بال ريى.

 قد؟: هؾ يـظر ادصع ألصبعف يف افتشفد أو دقضع افسج226س

جفتف، واألمر ، وفؽؾ ؿقل وِ ج: يف هذه ادسللة خالف بني العؾامء

 األمر حلديٌ ؾقف بعض اخلالف . ده رَ واشع، ومَ 

 ؿ اإلشبول إػ مو حتً افؽعبغ فؾرجول؟ؽح ُح مو : 227س

  .حرام -زح الء وافؽِ قَ ضوفي افثقب إػ مو حتً افؽعبغ فؾخُ إ ج:

مؽروه ظـد مجفقر وهق  لضؾؼ بعضفؿ افتحريؿ.أمو فغر اخلقالء ؾ

  .افعؾًمء

رشوفي  -مؿقد أبق زيد حػظف اهلل /ػ أخل يف اهلل افشقخـَ وؿد َص  

 ف هـو.إػ مو رجحتُ ؾقفو اكتفك  ،كوؾعي يف اإلشبول
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 : هؾ جيى ظذ ادرأة أن تذاـر ألوالدهو؟228س

ًح  ،هذا أمر مستحى ج: ًح  ؾنن ؾعؾ  بي وهل مثو ،ؾؼد أحسـ

 .وإال ؾال تلثؿ .وء اهللملجقرة بـقتفو إن صو

ؿ ُفبحس افـؼوب232س  ؟: مو ُحؽح

ـُ  ،ج: يف ادسللة خالف قديم كبر بني العؾامء تبً يف ادسلفي وؿد 

ظؼات األبحوث، وأـثر افعؾًمء ظذ اشتحبوبف، وبعضفؿ ظذ 

 .وجقبف، وفؽؾ رأي وجفتف وؿقتف وحظف مـ افـظر

ؼوب أؾضؾ بوالشتحبوب، ومع ذفؽ ؾوفـ ويتللق عـدي الؼول 

 وأشس.

 ؟افسقدات  فؼوء افسالم ظذإؿ ؽح مو ُح  :232س

ـَ جمؿقظي ؾال بلس ج: ـُ ى َس وإذا ـوكً امرأة واحدة ؾبحَ  .إذا 

 جدت افػتـي ؾوهلل ال حيى افػسود.ؾحقثًم وُ  ،افػتـي مـ ظدمفو
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محؾفو، وـوكً تلخذ حبقب مـع  شؼط ؿد ـون : امرأة231س

أو تـتظر  فؾ تتقضل، ؾفو دمكزل ظؾقثؿ  ،بعد هذا افسؼطاحلؿؾ 

 الػوف افتوم هلذا افدم؟

تـتظر االكؼطوع ؾنهنو ن ـون دم كػوس ؾن :تـظر لون الدمعؾقفا أن  ج:

 ً.ؾَ سود اؽتسؾً وَص إن ـون دم ؾو. و الػوف افتومأ

ؿصي افؾبـ يف هؾ يصح أثر ؿصي ظؿر مع أم افقتومك : 232س

 ؟ادعروؾي

بؿجؿقع  فوـس  وفؼوئؾ أن حُيَ  .هلو ظدة ضرق يف ـؾ مـفو ضعػ ج:

 . وأختور األخر افضعػ زر أن يبؼقفو يف حقَخ وآل .هذه افطرق

تطوول هذا ) :شًمع ظؿر امرأة تؼقلؿصي : مو صحي 233س

ى الـد ظـ كسوئفؿ قَ غَ ر ظؿر ريض اهلل ظـف  أال يُ مح وأَ  ...(افؾقؾ

 أـثر مـ شتي أصفر؟

 ـؾ ضرؿفو ضعقػي.  ج:
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 ذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ربف فقؾي ادعراج؟: هؾ رأى افـبل ص234س

صحقح )ـًم يف ريض اهلل ظـفو كػً ذفؽ أم ادممـغ ظوئشي  ج:

 ،ا صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ رأى ربفـ زظؿ أن مؿدً مَ  ؾؼوفً: (مسؾؿ

 .رييؾؼد أظظؿ ظذ اهلل افػِ 

 ستذبح هللؾ ارً ـَ ذَ  اوفدً فق أكجبً  هلل أهنو كذرت : امرأة235س

 ذبقحي،

 ؾفؾ ظؾقفو رء؟ ،أكثك بًوفؽـفو أكج 

 أصؾ كذرهو مؽروه، وال ذبح ظؾقفو. ج:

أـقن ؿد  ،حديًثو دون معرؾي صحتف : هؾ إذا كؼُت 236س 

 ـذبً ظذ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ؟

ـؼ حديًثو ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ دون أن ـ يَ مَ  ج:

قن ظذ ؽذبـ يَ داد مَ ُيشك ظؾقف أن يؽقن يف ظِ  -يتثبً مـ صحتف

 .رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ
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 .: اذـر بعض افـًمذج ألمثؾي ُبـقً ظذ أحوديٌ ضعقػي237س

ـ تزوج صوحلي مَ » حلديٌ: (ينص الد  اجلواز كُ )ج: مـفا قوهلم: 

 .وهق حديٌ ضعقػ شظوكف اهلل ظذ صطر ديـفأؾؼد 

 :ؿول ؟ـ يـػؼ ظؾقؽمَ » حلديٌ: (العؿل عبادة)ومـفا قوهلم:  

 .، وال يصح هذا احلديٌشهق أظبد مـؽ :ولؿ .أخل

 ،يو ظع»حلديٌ:  (اكقة عؾقكتالـظرة األوىل لقك وال)ومـفا قوهلم:  

 ؾفق حديٌ ضعقػ. ش ع افـظرة افـظرة...بِ تح ال تُ 

 ؟شـ ال وارث ففاخلول وارث مَ » :: مو صحي حدي238ٌس

 حديٌ ضعقػ. هذا ج:

ؾفؾ يصع ؾرًضو مـػرًدا، ثؿ وجد مجوظي،  ـ صذ: مَ 242س

   معفؿ؟ وهؾ فف ثقاب الًمظي؟

 .عؾ معوذ ريض اهلل ظـففػِ  9فؽ أن تصع معفؿج: 

 واهلل ـريؿ. ،اهلل ػإأمو ثقاب الًمظي مـ ظدمف ؾؿقـقل  
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 ؟افتقس ادستعور ؾقف أَن ادحؾؾ هق : هؾ صح حدي242ٌس

 هذا احلديٌ.ثبً ال يَ  ج:

   ؟ ونرمض هنور يف اشتؿـك ـمَ  صقوم ؿؽح : مو ُح 241س

 افققم. ذفؽ ج: صقمف بوضؾ، وظؾقف افتقبي وؿضوء 

 فؾصالة ؾقفو؟ ى: هؾ جيقز ؾتح ادسوجد فؾـصور242س

قا ؾَ وؾد كجران َص  يصح أن بحول مـ األحقال، ومل هذا ال جيقز  ج:

  .يف مسجد افرشقل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ

َقز بعض افعؾًمء دخقل ادؼك ادسجد فؾؿصؾحي واحلوجي وؿد َج 

 ُدؾحي.ا

 افرشقل ؾراش يفريض اهلل ظـف  ظع   كقم حديٌ صحي و: م243س

 ؟اهلجرة ظـدصذ اهلل ظؾقف وشؾؿ 

 ؾقف ضعػ. ج:
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 ؟افظفر وظذ األيرس الوكى ظذ افـقم ؿؽح ُح  مو: 244س

 يرس أواألالوكى  ظذ وافـقم .األيؿـ الوكى ظذ افـقم ـيافسه ج: 

 .جوئز افظفر

 أموم جيفروا مل افذيـ ادؾحديـ عم الؾقس ؿؽح موُح : 245س

 ظـ ةبعقد يظوم أمقر يف معفؿ وافتحدث إلحلودهؿ، ويدظقا افـوس

 ؟ ومصوحبتفؿ هلؿ يبتسومواال افديـ

ج: أمو الؾقس معفؿ مـ أجؾ دظقهتؿ، ؾنن ــً مـ أهؾ افعؾؿ 

 .ؾحسـ وضقى

ـ يـؽر وجقد اخلوفؼ أمو مصوحبتفؿ ؾال تػعؾ، ـقػ تصودق مَ  

 ؿ ذ مـ افقفقد وافـصورى .فؾ جؾ وظال؟!

 وادؽروه وادستحى وافقاجى الوئز بغ افػرق مو: 246س

 ؟وافسك افػعؾ ثقاب حقٌ مـ ، واحلرام

 يستقي ؾعؾف وترـف. اجلائز: ج:
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 لثؿ بسـف بال صؽ.يو ،عؾفجيى ؾِ  :الواجب

 .وال يلثؿ تورـف ،ثوب ؾوظؾفي :ادستحب

 .الم ؾوظؾفيثوب تورـف، وي :ادؽروه 

 .ثوب ظذ ترـف فقجف اهلليلثؿ ؾوظؾف وال جيقز فف ؾعؾف، وي :راماحل

ًُ  األذان ترديد ظدم ظذ إثؿ هـوك هؾ: 247س  مـشغاًل  إذا ــ

 ر؟َخ آبلمر 

ومـ  .ـي ظـد الؿفقر، ؾؿـ كوحقي اإلثؿ ال تلثؿترديد األذان ُش  ج:

ًَ ؾوألؾضؾ كوحقي األؾضؾ   بصدده. أن تردده، ثؿ تقاصؾ مو ــ

 ـون وشؾؿ ظؾقف اهلل صذكجؿع بغ ـقن افـبل  :  ـقػ248س

ويف ذات  .وفقؿتفؿ ظذ دظقهتؿ وجيقى  ،ادسؾؿغ ؽر مع يلـؾ

 ضعومؽ يلـؾ وال ،ومممـً  إال تصوحى ال»افقؿً ورد ظـف حديٌ: 

 ؟شتؼل إال
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ؾوحلديٌ ادذـقر ضعقػ،  (كؼشاً افعرش ثؿ ب  ثَ ) :يؼقفقن ج:

 ض.عورُ ال تَ  ؿـ ثَ ؾؿِ 

ضع افطعوم، حتك ُأؿقؿً افصالة يف فؾؿغرب، ووُ  ن: ُأذ  252س

مـ افطعوم بعد، ثؿ اكتفقً ، وؽؾى  أؽؾى ادسوجد،  وأكو مل أكتفِ 

أصع يف قا مـ صالة الًمظي، ؾفؾ كتفَ اظذ طـل أن افـوس ؿد 

فقم وـون مـ ادػسض أن أتعجؾ يف ضعومل  افبقً، أو أن ظعَ 

 حتك أدرك الًمظي؟

ؾقؽ، وال تتعجؾ يف ضعومؽ، بؾ فؽ أن تلـؾ ثؿ ظإال فقم وال  ج:

 ،ظذ ضريؼتؽ ادعتودة يف افطعوم، ؾنن أدرـً الًمظي ؾفق أؾضؾ

 .وإال ؾال حرج ظؾقؽ

ر فؾتخؾػ ظـ صفقد ذح ظُ  -وحضقر افطعوم مع افرؽبي يف تـووفف 

 الًمظي.
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 ؟ـي افػجر يف افبقً أو يف ادسجد: هؾ ُش 252س

ؾ افرشقل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ األؾضؾ أن تصذ يف افبقً فػع ج:

َن أؾضؾ إ» :اخلوص، ؾؼد ـون يصؾقفو يف افبقً، بؾ وفؼقفف افعوم

 .شصالة فؾؿرء يف بقتف إال ادؽتقبي

قً ؾقات ِش وإن َخ  ،ؾنن اشتطعً أن تصؾقفو يف افبقً ؾحسـ 

 عي.فو يف ادسجد، واألمر ؾقف َش ؾ  افصالة ؾَص 

 و؟افسالم مو زال حق    ظؾقفرِض هؾ صح أي خز يف أن اخلَ  :251س

 ال يصح يف ذفؽ رء. ج:

ومو  ؟يٌ يف أكف ال زـوة يف اخلرضواتد: هؾ صح ح252س

 ادسلفي؟هذه افراجح فديؽ مـ أؿقال افعؾًمء يف 

 .ال يصح يف ذلك حديث ج:

وذهب اإلمام األعظم أبو حـقػة الـعامن )خالًفا لؾجؿفور( إىل  

َوآُتقا  }ؿقفف تعوػ:  فعؿقم 9وجوب الزكاة فقام أخرجته األرض

َم َحَصودِ  وظؿقم ؿقفف صذ اهلل ظؾقف  [232]األكعوم:  {هِ َحَؼُف َيقح
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ُعُشقُر، َوؾِقًَم ُشِؼَل بِوفَسوكَِقِي »وشؾؿ:  َغقحُؿ افح َوُر َوافح هَنح ًِ األح ؾِقًَم َشَؼ

 ِ ُعؼح ُػ افح جوبر بـ ظبد اهلل ( مـ حديٌ 872أخرجف مسؾؿ) شكِصح

 ريض اهلل ظـفًم.

 واألكػع فؾػؼراء وادسوـغ. ،و الراجح لدي  وه 

ِػطحَرِة: َؿصه افَشوِرِب، » : هؾ صح حديٌ:253س ـَ افح ٌ ِم َظؼح

ُؾ  َػوِر، َوَؽسح َطح ، َوَؿصه األح
ِ
تِـحَشوُق ادحَوء َقاُك، َواشح َقِي، َوافس  َػوُء افؾ حح َوإِظح

َعوَكِي، وَ  بِِط، َوَحؾحُؼ افح ِ اِجِؿ، َوَكتحُػ اإلح َزَ  افح
ِ
ؿول بعض  ((اكحتَِؼوُص ادحَوء

َؿَضيَ )): افرواة َة إاَِل َأنح َتُؽقَن ادحَضح َعوِذَ ًُ افح  ؟ شَوَكِسق

(، إال أكف مـ ادلخقذ ظؾقف، 152أخرجف مسؾؿ يف صحقحف) ج:

وفذفؽ  9وهق إػ افضعػ أؿرب ،د بف مصعى بـ صقبيرَ ػَ ؾؼد تَ 

ظي رح زُ  وئل وأيبَس وإلموم أمحد وافـَ ـ 9ػف ظدد ـبر مـ افـؼودعَ َض 

 وؽرهؿ. ...لؿطـوافدار

، ووشوئؾ : تؼقل افسوئؾي: كحـ كسؽـ يف األريوف254س

ا وكودرة، ؾؽثر مـ األحقون تضطر ادرأة أن ادقاصالت ؿؾقؾي جد  

تؼػ افسوظوت افطقال فسـى مقاصؾي تبؾغ مخسي ـقؾق مسات أو 

مع كدرة  ،ذفؽضفو فؾتعى وادشؼي وؽر ر  عَ ، مو يُ زيد ؿؾقاًل تَ 
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جوت افـوريي، ؾفؾ جيقز هلو اافسقورات ووشوئؾ افـؼؾ، وتقؾر افدر

افصقـل) افدراجي افـوريي( خؾػ رجؾ مـ  ؾادقتقشقؽأن ترـى 

 افرجول األجوكى؟

ًُ أكو أظرف مو ذـرتف افسوئؾي جقًدا9 ؾ ج: يف هذه األموــ  ؾؼد ظش

ًُ مبؾ  ،شـقات ضقيؾي  !أظقش ؾقفو حتك اآلن، و زف

هذا األمر ؾلرجق اهلل أال تؽقن آثؿي هبذا رت ادرأة إػ ضطه ؾنن ا 

عرضفو فؼ هو ظذ ضرق ـفذه ؿد يُ ؤوبؼو .افصـقع ألهنو مضطرة

 .أظظؿ

فؽـ ُتـصح أال ترـى إال مع صخص تعرؾف حتك ال يمذُّيو أو  

 يتعرض هلو بسقء، ؾتؽقن ؿد ؾرت مـ ذ إػ ذ أظظؿ.

 أو ضؾى افعؾؿ؟ ؟بضوظي األم واأل :م: أُّيًم ُيؼدَ 255س

ؾزمؽ مـ ضوظي افقافديـ مؼدمي بال صؽ، مع تعؾؿ مو يَ  ج:

ًَ  .افػرائض   .افتعومؾ، ُشؿح فؽ أن تتعؾؿ، مو تشوء ؾنن أحسـ

أمو أن تسك األب واألم بدون رضومهو، وتظـ أكؽ هبذا تطؾى 

 افعؾؿ، ؾلكً واهؿ، ؾؾراجع ـؾ صخص مـو كػسف!!
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 :مـ اخلالء ؿول ـون إذا خرج :: مو صحي حدي256ٌس

 ؟شؽػراكؽ»

وبوألخر  .افضعػ زر أن يبؼقف يف حقَخ وآل .ـفـ أن حُيس  حس  ج:  دُ 

 أؿقل.

:هؾ جيقز المرأة أجـبقي أن تػضػض بًم فدُّيو مـ مشوـؾ 257س

 ومهقم وأحزان فشخص ؽريى؟

 9حسىؾال جيقز، وفق ـون صقًخو، إكًم جمرد افسمال فؾشقخ   ج:

مسوئؾ صخصقي، وؿد يصؾ األمر إػ مو  ؾؿثؾ هذه األمقر جتر إػ

 !!ؿد ظؼبوهال حُي 

يوـؿ مـ افػتـ مو إكسلل اهلل افسالمي مـ افػتـ، وكسلفف أن حيػظـو و 

 ـ.طفر مـفو ومو بط
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 : هؾ جتقز هتـئي افـصورى يف أظقودهؿ؟258س

رمحف  –وهذا  بال خالف معتز ُيعؾؿ، كؼؾف ابـ افؼقؿ  .ال جيقز ج:

 .-اهلل 

ن افشقخ افؼرضووي )إ :شؿعً بعضفؿ يؼقل :ل: يؼق262س

 ؟( ؾفؾ هذا صحقحفقس ظوًدو

بؾ هق ظومل جؾقؾ، صلكف صلن أي ظومل يطئ ويصقى، وفق ترــو  ج:

ؿ ؾَ سح مل يَ  9األخذ مـ ـؾ ظومل إذا زل يف مسلفي أو يف ظؼات ادسوئؾ

 .طه فـو أحد ؿَ 

 ـؾ كوأهدر ـوأك ؾقؾ: (753/ 9) اإلسالم تاريخقال الذهبي يف  

 .افؼؾقؾ إال معـو ِؾؿَش  ودََ  ،زل ظومل

 ،مطؾًؼو تؼريظفؿ يف تبوفغ وال مطؾًؼو، افعؾًمء ظذ أخل يو طَ حَتُ  ؾال 

 .قحقدافت ظذ يتقؾوك أن اهلل شللاو
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 وإػ أهؾف هق ـمَ  إػ ادعروف اصـع»: مو صحي حديٌ: 262س

ًَ  ؾنن أهؾف، مـ فقس ـمَ   ؾفأه تصى مل ؾنن أهؾف، ؾفق أهؾف أصب

 ؟شأهؾف ؾلكً

 ال يصح. ج:

 ؟صالة تطقع أربع رـعوت بتشفد واحدؿ ؽح : مو ُح 261س

 .األؾضؾ أن تتطقع برـعتغ رـعتغ يرى الؿفقر أن ج:

  ًَ جوز ظـد أيب حـقػي وكػر مـ  أربًعو بتشفد واحد، ؾنن صؾق

 .ادوفؽقي

ع بصحي صالة مـ صالهو بتشفد مع افؼط ،وبؼقل الؿفقر أؿقل 

 .واحد

 هؾ تصح صالة ادسبؾ إزاره؟ :262س

 تصح. ،كعؿ ج:
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و حتك يستطقع أن ـؿ حيتوج ضوفى افعؾؿ مـ افقؿً تؼريبً : 263س

 ؽؿ ظؾقف بًم يستحؼ؟و وحَي ج حديثً ر  ُي 

ـ ؼ مَ قؾَ ر، وادُ َخ ـ حديٌ آلر ومِ َخ يتؾػ مـ صخص آلاألمر  ج:

 .وؾؼف اهلل

ؽػر يف و يف افبحر وهق مفوجر إػ بالد افـ موت ؽرؿً مَ : 264س

د عَ ا أم ال يُ ا أم صفقدً عد مـتحرً هؾ يُ  ،زوارق ؽر مضؿقكي افسالمي

 ؟مـ ـال افطرؾغ

ادـتحر يف افبحر  ، وال صؽ أنشوافغريؼ صفقد» :احلديٌ ؾقف ج:

 .خورج مـ هذا

 :ؼول ظـفقي ؾًمت يف افبحر، يـ هوجر هجرة ؽر ذظفؽـ هؾ مَ  

وفػ والة األمقر كحسبف ظـد اهلل صفقًدا، وإن خ ،، كعؿ(صفقد)

(، بؾ كف فقس ؽريًؼو)إ :ؾػعؾف ال جيقز، وفؽـ ال كستطقع أن كؼقل

 هق ؽريؼ.
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ـ وؿقوًشو ظذ مَ  .وافعؾؿ ظـد اهلل تعوػ ل،أؿقل هذا اجتفوًدا مـ 

ؾحجف صحقح وإن ـون يلثؿ دخوفػي والة  ،تؾػ فؾعؿرة وحٍ

هذا مو ظـدي يف  .ـ حٍ بًمل حراممَ  ذفؽ  وؿريى مـ .األمقر

 واهلل أظؾؿ. .ادسلفي

  ؟افزكو ةرتؽى ـبراـ ـقػ يتقب مَ : 265س

 اإلبوحقي مـ افؽبوئر؟ؾالم األ ةوهؾ مشوهد

 .ظؾقف أن يسلل اهلل أن يتقب ظؾقف دائًًم  ج:

 .ويـؼطع ظـ ـؾ شبقؾ يقصؾف هلذه افؽبرة 

 .وافصدؿي 9 مـ افصالةؽثر مـ االشتغػور وظؿؾ افصوحلوتويُ  

 .فصالح وافتؼكوظؾقف بؿالزمي أهؾ ا 

، ؾحرام بال صؽ وال ريى، فؽـ ال  ةباحقفالم اإلاأل ةمشاهدأما و 

 .هنو ـبرة مـ افؽبوئرإ :كستطقع أن كؼقل
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ؾ األوػ، ثؿ ظَ ادسلفي ر يف صلن ـِ ، ؾعؾقؽ بًم ذُ وعن عالجفا  ج 

وتػ وال ال هب ،بـػسؽ ُؾ ؾال َتح  . ؾنن ــً متزوًجوبوفزواج

  .يرصف ظـؽ افسقء حوشقب ، مع شمال اهلل أن

 ؟()ادفديمو مدى صحي األحوديٌ افقارد ؾقفو فػظ : 266س

 ما من حديث فقه ذكر اسم ادفدي إال وفقه مؼال. ج:

ظـ افـبل صذ اهلل ظؾقف  (244رواه مسؾؿ )و مس افبعض وافتؿَ 

 شـقػ أكتؿ إذا كزل ابـ مريؿ ؾقؽؿ وإمومؽؿ مـؽؿ؟» وشؾؿ ؿول:

 ح بوشؿف هـو.ؽر أكف مل يرص ،أكف ادفدي

ال تذهى األيوم وافؾقويل حتك » َسـ بعضفؿ حديٌ:وـذا َح   

يقاضئ اشؿف اشؿل، واشؿ أبقف اشؿ  ،ؽ رجؾ مـ أهؾ بقتلؾِ ؿح يَ 

 ، ؽر أنشا وطؾًًم قرً ئً َج ؾِ  ـًم مُ و وظداًل أيب، ؾقؿأل األرض ؿسطً 

.افبعض أظؾف أيًضو  

تسؿقته. يفلؽن الؽالم  ،فـحن ال كـػي ادفدي   
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 ؟صقوم يقم اخلؿقس :هؾ صح حديٌ يف 267س 

ًُ  ج: ـ ضعػ، ؾؿـفؿ مَ  فظؾقف يف ـؾ ضرؿ ـؾ مو ورد مو وؿػ

افضعػ وظدم  زـ أبؼوهو يف حقومـفؿ مَ   .بشقاهدهو ـفوَس َح 

ؾ ظـ افتػضقؾ اإلموم أمحد دو ُشئِ  إنوبوألخر أؿقل، حتك  .بقلافؼَ 

روى يُ  :-ف اهلل رمح –ثـغ واخلؿقس وبغ األيوم افبقض، ؿول بغ اإل

 !واخلؿقس االثـغأكف ـون يصقم  -ظؾقف وشؾؿ صذ اهلل-ظـ افـبل 

 لكف ال يصحح اخلز.برهو بصقغي افتؿريض، وهذا ُيشعر ـَ ؾذَ 

، ؾجًمهر ن كاحقة الصـعة احلديثقة،  أما من كاحقة الػؼهمهذا  

 ع.ثـغ واخلؿقس مـ ـؾ أشبقظذ اشتحبوب صقم اإلافعؾًمء 

 حي هذه األحوديٌ:: مو ص268س  

 .شـبً افـػوق يف افؼؾقبافغـوء يُ »

  . شقبي أصد مـ افزكوافغِ »

 . شذارـؿ ظزابؽؿ»
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 .شـ كؽح يده ؾؽلكًم كؽح أمفمَ »

 .شيدرهؿ ربو يلـؾف ادرء بعؾؿف أصد مـ بضع وثالثغ زكق» 

 .شوفد افزكو ذ افثالثي» 

 ؟ شييف الـ واهلل فف بقتً  كـَ بَ  ،ـ ؿرأ اإلخالص ظًؼامَ » 

وافراجح  .م ذـرهو ضعقػي ومعؾقفيدَ ؼَ ـؾ األحوديٌ افتل تَ  ج:

صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، وإن تػووتً   ظدم ثبقهتو ظـ رشقل اهلل

 ومـفو مو اصتد ضعػف. ،درجوت ضعػفو، ؾؿـفو افضعقػ ؾحسى

 ؿ بقع األدوات افؽفربوئقي بوفتؼسقط؟ؽح ُح مو : 272س

ًَ الًمهر ظذ جقاز افبقع بوفتؼسقط، ج:  افثؿـ ظـد افبقع،  إذا ظقـ

 زد ظذ ادشسي إذا تلخر يف افدؾع وافسداد.ومل تَ 

 ؿ زرع األصجور يف ادؼوبر؟ؽح ُح مو : 272س

 .ومـعف ؿقم بؾ ؿوفقا ببدظقتف .جقزه بعضفؿ بؾ اشتحبقا ذفؽ ج:

 .والظاهر أن األمر قريب وواسع 
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 وشؾؿ صذ اهلل ظؾقف  عؾ رشقل اهللفػِ  :ه، ؾؼوفقاوـ جقزأمو مَ  

 .وفقس هـوك دفقؾ ظذ تصقصف

 يظؾ ادقً ظؿؾف! :بخصقصقي ذفؽ وؿوفقا قاؿوف قهـ مـعومَ  

 ظذ اخلديـ؟ ير افذعح ذ افَش خح : أَ 271س 

فؾـسوء ؾفق أمو و .ال بلس بلخذه فؾرجول ؾؾقس مـ افؾحقي ج:

 جتؿؾ.

: رأيً بعض األُس افػؼرة، ؾفؾ جيقز أن أصسي هلؿ 272س

 وؽرهو(مـ مول افزـوة؟ ...زيً، شؽربعض افطعوم،)رز، 

ذفؽ هؿ أحرار يشسون مو  ؽفؿ ادول، ثؿ بعدؾ  ال تػعؾ، وإكًم مَ  ج:

ثالجي فؾػؼر مـ مول افزـوة، وال  د، ؾال تشسِ رِ طَ وهذا يَ  .يشوءون

ؽ أصحوب ؾ  تدؾع مصوريػ ضوفى ؾؼر مـ مول افزـوة، إكًم رمُ 

 .ذفؽ بعد احلريي يف افترصفاحلوجي ادول، ثؿ هلؿ 

 بـ أكس ظـموم أمحد يف مسـده  : مو صحي مو رواه اإل273س

: ؿول رجى، دخؾ إذا وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـبل ـون: ؿول موفؽ

 ؟شرمضون يف فـو وبورك وصعبون، رجى يف فـو بورك افؾفؿ»
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، وهق زائدة بـ أيب افرؿود ا، مداره ظذ هق حديٌ ضعقػ جد   ج:

 ا، مـؽر احلديٌ.ضعقػ جد  

 ؟شادرأة ظقرة»:  مو صحي حديٌ: 274س

 بوفقؿػ. ال  عَ راه مُ صححف بعض افعؾًمء، وأُ   ج:

وؿبؾ افعشوء ؿؿً ألداء  ،: ؾوتتـل صالة افعرص وادغرب275س

 ؾزم افستقى أو ـقػ أصع؟ؾفؾ يَ  ،هذه افصؾقات

 وهذا ؿقل مجوهر افػؼفوء. .ؾزم بوفستقىأكً مُ  ،كعؿ ج:

 : حؽؿ بقع افؽالب؟276س

َقز ذفؽ، ومـفؿ ـ َج مَ  فؿ ؾؿـ اختؾف العؾامء يف حؽم بقعفا: :ج

ز ذاء وبقع افؽالب قَ ـ َج مف، ومـفؿ مَ رَ ـ َح ومـفؿ مَ  ،ـ ـرهفمَ 

 فؾؿـػعي.

وإال ؾؽقػ  ،الظاهر جواز بقع ورشاء الؽؾب لؾحراسة والصقدو

أمو  .جيقز االكتػوع بؽؾى افزرع واحلرث افصقد وحيرم بقعف؟!

 .حقهو ؾحرام فعؿقم األخبور يف افؾعـفؾعى وافؾفق وك
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 ؿ افسوحر؟ؽح ُح مو : 277س

 .ثؿ وظوٍص ومذكىآو ،مرتؽى فؽبرة مـ أـز افؽبوئرافسوحر  ج:

 .ؾؼول بؽػره أـثر افعؾًمء :واختؾػوا يف كػره 

 .رزَ عَ يُ  :وؿقؾ .ؼتؾيُ  :ؾؼقؾ :واختؾػوا يف حده 

ؾ تِ ؿُ  تؾ أحد،أكف إن تسبى شحره يف ؿ -والعؾم عـد اهلل -والظاهر

 .ؾ بفؽَ ره احلوـؿ وكَ زَ وإال ظَ  .بف

 ال يصح شـده. شحد افسوحر رضبي بوفسقػ» وحديٌ: 

د األمر يف تـػقذ حد ؿتؾف فؾحوـؿ أو رَ كـو إذا ؿؾـو بؼتؾف، ؾؿَ إ  ه:قبتـ

 فقس فعؿقم افـوس.و ،ـ يـقب ظـفمَ 

 :ظؿر بـ اخلطوب ؿول فعًمفف ظذ األمصور : هؾ صح أن278س

 ـؾ شوحر وشوحرة؟اؿتؾقا 

د ؿتؾ افسوحر فؾحوـؿ رَ مَ  . وهذا يػقد ويمـد أنصح ذفؽ ،كعؿ ج:

 .افـوس عؿقمفقس فو

 ةهؾ ـون يؼصد افبخوري رمحف اهلل بذـر حديٌ افؼرد:  282س

 ثبوت حد افزكك؟إ

  .فقس األمر ـذفؽ ؾؾقس ظذ افبفوئؿ حد ج:
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قن هو صخص مـ افتوبعغ يؼول فف ظؿرو بـ مقؿآوإكًم هل ؿصي ر

ؾحؽوهو، ؾـؼؾفو ظـف افبخوري بوفسـد،  وإن ـون يف افسـد بعض 

 افؽالم.

وهؾ يتؾػ افشخص افعودي  ؟ؿ حؾؼ افؾحقيؽح ُح مو : 282س

 ظـ ادجـد يف القش يف حؽؿ حؾؼفو؟

ؾ اإلمجوع ظذ ذفؽ ؼفو فغر رضورة حرام ذًظو، وؿد َكؼَ ؾح َح  ج:

 .ذاخالف يسر يف ه ؿابـ حزم وأؿره ابـ افؼطون، وثَ 

ؼطع بف وال ريى وال صؽ أن مجوهر افعؾًمء ظذ حرمي فؽـ افذي يُ  

 .حؾؼفو

  ًَ   .ؽر مضطر ؾال جيقز فؽ حؾؼفو ؾنذا ــ

ى افتعؾقًمت َس حؾؼفو َح مو الـدي يف القش ؾؿؾزم ومضطر إػ أ

 وإكًم اإلثؿ ظذ مـ أجزه ظذ حؾؼفو! ،ادؼررة ظؾقف، ؾال يلثؿ
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وـذا  ؟قال يف بـؽ ؾقصؾ اإلشالملؿ وضع األمؽح ُح مو : 281س

 يف ظؿقم افبـقك افتل يطؾؼ ظؾقفو إشالمقي؟

عفو ضح وَ  :ج: قال شقخـا الػؼقه مصطػى بن العدوي)حػظه اهلل(

ؾؽؾفو تعطل ؾوئدة، وـؾفو حتدد  ،يف اإلشالمل وؽره ،حرام ظؿقًمو

 فؽ افػوئدة.

  ؾضؾ مدد يف صفر رجى؟غ: هؾ صح حديٌ يف تعق282س

مل أؿػ ظذ أي  خز صحقح  :بعد بحث شديد يف ادسللةأقول و ج:

 يف اهلل ذـرهو افتل  م،رُ احلُ  األصفر مـ أكف إال  ،ىرج صفر يف ؾضؾ

 : ـتوبف

َم َخَؾَؼ  } َتوِب اهللَِ َيقح
ـِ ًرا يِف  ـَو َظَؼَ َصفح ُفقِر ِظـحَد اهللَِ اثح إَِن ِظَدَة افشه

َض ِمـحَفو َأرح  َرح  عدةافؼِ  وذو رجى:  وهل { َبَعٌي ُحُرمٌ افَسًَمَواِت َواألح

 .وادحرم جياحلِ  وذو

ظتؿر يف رجى،  اهذا وظـ افذي ورد أن افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ 

 وؿد كػً ذفؽ أم ادممـغ ظوئشي ريض اهلل ظـفو. ؾال يصح،

 : هؾ صح حديٌ يف صالة افرؽوئى؟283س

 .األحوديٌ افتل وردت يف صالة افرؽوئى ال تصح بحول ج:
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 هؾ كحتػؾ بعقد األم؟: 284س

 ديــو إال ظقد افػطر، ال يصح أن يؼول ظـف ظقد، ؾؾقس يف ج:

 ، وال جيقز االحتػول بف بحوٍل.وظقد األضحك 

 ؟: حؽؿ االحتػول بشؿ افـسقؿ285س

 .فقس هذا يف ديــو ج:

أصؾ هذا ظودة ؾرظقكقي، اكتؼؾً إػ افقفقديي، وواؾؼ  إن :وؿد ؿقؾ 

وؿقمف مـ ؾرظقن، ثؿ اكتؼؾً ظؾقف افسالم  بزظؿفؿ كجوة مقشك

 .إػ افـصورى

وإن ـون ؽر ذفؽ  .ؾنن ـون ذفؽ ـذفؽ ؾؼد هُنقـو ظـ افتشبف هبؿ 

 .ؾؾقس هذا مـ ديــو أيًضو

 .وشؾؿظؾقف اهلل  ي مؿد صذدح ي هَ دح وخر اهلَ  ،وفقس هلذا أصؾ 

وأمو ظـ أـؾ افبقض ادؾقن وافبصؾ وافؾقؿقن وافػسقخ، ؾؽؾ هذا  

 .جوئز ال إصؽول ؾقف

 ،فؽـ أن تشورك ؽر ادسؾؿغ يف هذه ادظوهر مـ االحتػوالت  

ؾؾقس هذا يف ديــو بحول،  ؾؾفؿ أظقودهؿ وفـو أظقودكو، وهلؿ ديـفؿ 

 .وفـو ديــو
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ؾؾؽ أن تلـؾ يف بقتؽ وتؼب مو تشوء، مـ دون احتػول فقس فف  

 أي أصؾ يف اإلشالم، ؾوألظقود ذظفو اهلل.

 إال ،ؾقفو مو مؾعقن ،مؾعقكي افدكقو» و صحي حديٌ: : م286س

 ؟شومتعؾًًم  ووظودً  الهاو ومو اهلل ـرذِ 

 ثوبً بـ افرمحـ ظبدأشوكقده ضعقػي، وأشؾؿ ضرؿف مو  يرويف ج: 

: ؿول رةؿح َض  بـ اهلل ظبد شؿعً: ؿول ة،رَ ؿُ  بـ ظطوءظـ  ثقبون، بـ

 ؾذـر احلديٌ. ...هريرة أبو شؿعً

 فقه عؾتان:  ا، أكه ضعقف جد  غر

 .واألؿرب ضعػف .ظبد افرمحـ بـ ثوبً بـ ثقبون األوىل:

 .عتَز ـ مُ ؼ مِ قثَ ظطوء مل يُ  الثاكقة: 

 وصقاهده ال تصح بحول. 

 : مو صحي هذه األحوديٌ:287س

 .شـ خوكؽوال تـ مَ  ،ـ ائتؿـؽأد  األموكي إػ مَ »

 .شفف بُذِ  دو زمزم موء»

 .شظؿر فؽون كبل بعدي ـون فق»

 ؟شافبقً أهؾ ومـ شؾًمن»
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ثبً ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف ـؾفو أحوديٌ ضعقػي ال تَ  ج:

 وشؾؿ.

 : مو صحي هذه األحوديٌ:288س

 .شف بؼقم ؾفق مـفؿبَ َش ـ تَ مَ »

 .شاذـروا موشـ مقتوـؿ»

 .شوب و تزدد حب  ؽِ  رِ زُ »

األحوديٌ افقاردة يف ـقػقي افـزول فؾسجقد هؾ يؽقن بوفقديـ أو 

 تغ؟افرـب

 ـي أن يـظر ادصع مقضع افسجقد؟األحوديٌ افقارد يف أن افسه 

صذ اهلل ظؾقف  ضعقػي، ال تثبً ظـ رشقل اهلل ٌـؾفو أحودي ج:

 .وشؾؿ

ًُ  »: اهلل ظـفو ؿوفً : مو صحي أثر ظوئشي ريض322س  دخؾأَ  ــ

 ؾلضع ،وأيب وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل ؾقف  ؾـدُ  افذي بقتل

 مو اهلل ؾق معفًم ظؿر ـؾِ دُ  ؾؾًم .وأيب زوجل هق كًمإ :وأؿقل ثقيب،

 ؟شظؿر مـ حقوء ثقويب، ظعَ  مشدودة وأكو إال  دخؾتف

 ج: صحقح.
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 ـقػ كتعومؾ مع مـ يغؿز يف افعؾًمء؟:322س

َ ـ  ذَ  ج:  .ؾ ظسك اهلل أن ُّيديفره بوهلل وبحرمي أهؾ افعؾؿ، وال رَم

بًم  ؽمثر ظؾقػً أن يؾنذا ؽؾى ظذ طـؽ رموديف يف بوضؾف وِخ  

 بوفسالم. تؾقث بف، ؾوـتِػ 

 : ـقػ كحوؾظ ظذ افصالة؟321س

ؾً أكؽ تؼػ أموم مؾؽ ادؾقك رَ ضي، وظَ يؾً أهنو ؾررَ إذا ظَ  ج:

ظؼوب افتػريط ؾقفو كور تؾظك،  ؾً أنرَ وظَ  ، ظـفوقاًل ئشبحوكف مس

9 وفقسً أي كور، وفزمً افصوحلغ، مع افدظوء واإلخالص

 حوؾظي ظؾقفو.بنذن اهلل إػ اد ًصؾو

 ؟: ـقػ افـجوة مـ ؾتـي افـسوء322س

د ظـ األجـبقوت وبتعالواإلخالص فف، وا ،: بسمال اهلل ذفؽج

مـ ـو اهلل وإيوك ؿَ ؾَ ؾػتـي افـسوء ظظقؿي، َش  9مـفـ إال بؼدر احلوجي

 ذهو، خوصي افػتقوت ادتزجوت!!
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ختفو ، أ: صخص رضع مـ امرأة، وأراد أخقه أن يتزوج 323س

 ؾؿ أخقه مل يرضع مـ هذه ادرأة؟وفؾع

ؾوفزوج  ختف مـ افرضوظي، وال بلس أن يتزوجفو.أهذه فقسً  ج:

رابط يف افتحريؿ  ؿوافزوجي مل جيتؿعو ظذ ثدي واحد، وفقس ثَ 

 بوفرضوع بقـفًم.

فقس  ،رجؾ ال يلـؾ مـ ضبقخ زوجتف وهل حوئض: 324س

 ؟ًم احلؽؿ، ؾـؾوفؽـ كػسف ال تؼبؾ األ ،و بوفقفقدتشبفً 

فؽقكف  9راه متؽؾًػو، مـ ؽر اشتطوظي تلثقؿف أو تشبقفف بوفقفقدأُ ج: 

 ترك مـ أجؾ أكف كػسف ال حتى ذفؽ.

 اهلل صذ افـبل مع افعقد صفدت: ؿول افسوئى بـ اهلل ظبد: 325س

 أن َى َح أَ  ـؾؿَ  ،كخطى إكو»: ؿول افصالة ؿه ؾؾًم ،وشؾؿ ظؾقف

 ؟شؾؾقذهى هىيذ أن َى َح أَ  ـومَ  ؾؾقجؾس، طبيفؾخُ  جيؾس

صذ اهلل ظؾقف  اهلل لثبً ظـ رشقحديٌ ضعقػ ال يَ  ذاه ج:

 ، ـًم أظؾف ـبور األئؿي بوإلرشول.وشؾؿ
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 ؿ تلجر األرحوم؟ؽح : مو ُح 326س

وقد قرأت فقفا عدة  ج: هذه مسللة من ادسائل الـازلة ادعارصة،

أبحاث فرأيت خالًفا بني ادعارصين فقفا، ورأيت أكثرهم عذ 

 بالتحريم.الؼول 

 ملَ وع افػؼف اإلشالمل افتوبع فرابطي افعؿَ صدر ؿرار مـ جَمح  وؿد

بتحريؿ هذا  (هـ2321)شـي  ،اإلشالمل يف دورتف اخلومسي

 .األشؾقب مـ أشوفقى افتؾؼقح

ع افػؼف اإلشالمل افتوبع دـظؿي ادمرمر ؿَ ـًم صدر ؿرار مـ جَمح 

بتحريؿف  (هـ2326 ) شـي ،اإلشالمل يف دورة ممرمره افثوفٌ

 .وأيًض 

ألكف  9تلجر األرحوم حرام ذظو ): دار اإلؾتوء ادرصييوؿوفً  

اختالط األكسوب.. وبعض  األمقمي ويتسبى يف إؾسود دعوين

بدأن  (رات افبطقنمج  مُ )و ظذ مظفرهـ.. وافـسوء يؾجلن إفقف خقؾً 

 (.ل اإلشالمافتسؾؾ إػ افعوملَ 
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فعؾقم، ويتؼدم إفقفو : ؾتوة حصؾً ظذ فقسوكس مـ دار ا327س

 ؟!إػ متك افرؾض :وب، وفؽـفو ترؾض، ؾؼول هلو وافدهوطَ اخلُ 

أول ظريس يليت هتتزوجقف  :ؾؼول !يـريد صوحى افد  أ :ؿوفً

ًِ بِ ؿَ  ًِ  ؾ  !!أو رؾض

هؾ يصح هذا  ،راؾضي لجفو وافدهو وهوَ إذا زَ  :وافسمال هق

 افزواج؟

 عؾؿ.افزواج بوضؾ وؾوشد ومػسقخ، ظـد أـثر أهؾ اف ج:

يف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ : هؾ يصح حديٌ ظـ رشقل اهلل 328س

 فعـ أو ذم وفد افزكو؟

 ثوبً يف هذا. مل أؿػ ظذ خز ج:

ـون يطى ظذ  فواؿعي ظؿر بـ اخلطوب أك ً: هؾ صح322س

 ؟البَؾ  البَؾ  ،ادـز وؿول: يو شورييُ 

 ا، وأؾضؾ ضرؿفو مـ ضريؼ ، بؾ ـؾ ضرؿفو  ضعقػي جد  ال تصح ج:

 وإػ افضعػ أؿرب. ،وهق ـثر اخلطل ،حيقك بـ أيقب افغوؾؼل
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 ؿةـــــاتـــــاخل

 . والصالة والسالم عذ رسول اهلل  ،واحلؿد هلل ،سم اهللاب

 وبعد: 

أظـل ادجؿقظي افثوكقي،  ،ف يف هذه ادجؿقظيعفذا مو وؾؼـل اهلل لؿؾ

 .خرى بنذن اهللأتبعفو بؿجؿقظوت أُ وشقف 

وافتقؾقؼ مـف  ،هذه األجقبي مـ صقاب ؾؿـ اهلل وحدهومو ـون يف  

 .شبحوكف

وأشتعػر اهلل وأتقب  ،ومو ـون ؾقفو مـ بوضؾ أو خطل ؾؿـ كػز 

 .وأكو مساجع ظـف يف حقويت وبعد مويت ،فقفإ

جد مو يستدرـف ـ وَ ومَ  .اهلل يل جد ؾقًم شطرتف ؾوئدة ؾؾقدعُ ـ وَ ؾؿَ  

 فف مـ افشوـريـ. أكو بف و ـلؾؾققاؾ

 وكتبه : أمحد بن حمؿود آل رجب

 10120263228 /هاتف

 
 

 

 

 


